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FÖRENINGEN FÖR SVERIGES 

UNGDOMSMOTTAGNINGAR 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2021.05.20 

 

§1.  Årsmötet öppnas 

FSUM:s ordförande Jessica Sunesson förklarade mötet öppnat. 

 

§2.  Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Monika Ekström som tackade för förtroendet. 

 

§3.  Val av mötessekreterare  

Till mötessekreterare valdes Eva Holmberg. 

 

Godkändes av årsmötet. 

 

§4.  Val av två (2) justeringspersoner 

Till justerare valdes Josefine Weiteschat och Cecilia Alfraeus. 

 

Godkändes av årsmötet. 

 

§5.  Val av två (2) rösträknare 

Tomas Ojala och Sandra Brunzell.  

 

Godkändes av årsmötet. 

 

§ 6.  Antal röstberättigade deltagare 

Årsmötet beslutar att 231 medlemsmottagningar är röstberättigade. 

 

§ 7.  Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning 

Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga på hemsidan samt skickades till alla medlemmar 2021-05-06.  

 

Kallelse till årsmötet fanns tillgänglig på hemsidan samt skickades till alla medlemmar 2021-02-18. 

 

Årsmötet godkände att kallelsen och årsmöteshandlingarnas utskick skett i vederbörlig ordning. 

 

§ 8.  Godkännande av dagordning 

Godkändes av årsmötet. 

 

§ 9.  Godkännande av verksamhetsberättelse 

Styrelsen redogjorde kortfattat för verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. 
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§10.  Godkännande av ekonomisk berättelse 

Kassör Carina Mäkinen gick igenom och redogjorde för årets ekonomiska berättelse.  

 

Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. 

 

§11.  Revisionsberättelse 

Karin Johansson redogjorde för revisionsberättelsen. Linda Loberg har ersatt Carolina Orveth som 

revisor, eftersom Carolina har slutat på ungdomsmottagningen. 

 

Revisionsberättelsen; resultat- och balansräkning, godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. 

 

§12.  Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

§ 13.  Stadgeändring 

Styrelsen har sett över stadgarna och sett att vissa delar behöver ändras för att förtydliga 

föreningens ideella grund genom en tydligare öppenhet och likvärdighet i de olika 

medlemsformerna. 

 

Styrelsen inkom med proposition till årsmötet 2020 och till årsmötet 2021. Stadgeändringen 

godkändes av årsmötet maj 2020. För att en stadgeändring ska vara giltig ska årsmötet godkänna den 

två år i rad, därför tas den även upp på detta årsmöte.  

 

Stadgeändring:  

I stadgarna står: 

”§ 1   Föreningen utgör en sammanslutning av ungdomsmottagningar i Sverige. 

 

§ 4 Föreningens verksamhet utövas genom 

a) föreningsmöten, varav ett per år är årsmöte, varje enhet har en röst 

b) föreningsstyrelse 

c) kommittéarbete i särskilda frågor  

 

§ 5 Medlemskap i föreningen kan sökas av enheter enligt § 2. 

Stödmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som vill främja FSUM:s syften. 

Stödmedlem har ej rösträtt vid årsmötet. 

Ansökan sker till styrelsen. 

Medlemsavgift för stödmedlemmar beslutas av årsmötet. 

 

§ 9 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före maj 

månads utgång. Varje medlem äger rätt att deltaga i beslut med en röst. Vid beslut i frågor som rör 

styrelsens ansvar får medlem inte representeras av person som är styrelseledamot eller suppleant. 

Årsmötet beslutar med enkel majoritet, om intet annat föreskrivits i dessa stadgar”. 
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Styrelsens förslag till ändring: 

§ 1 – ordet av ersätts med för (”Föreningen utgör en sammanslutning för ungdomsmottagningar i 

Sverige.”). 

 § 4 – ordet enhet ersätts med medlem (”… föreningsmöten, varav ett per år är årsmöte, varje 

medlem har en röst”). 

 § 5 – ordet ej stryks i tredje meningen (”Stödmedlem har rösträtt vid årsmötet”). 

§ 9: nytt stycke till     Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 

 

Förslag till stadgeändring godkändes av årsmötet för andra året i rad. 

 

§ 14.  Inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till mötet. 

 

§ 15.  Stipendieansökan 

Årets två stipendier på 30.000 kr var går till Ljungby ungdomsmottagning och deras arbete med en 

podd och Faluns ungdomsmottagning till deras arbete med fysisk aktivitet med ungdomarna. 

 

Medlemmarna uppmanas att söka stipendierna. 

 

§ 16.  Kommande verksamhetsår/plan 2021-2022 

Styrelsen redogör för kommande års planering. 

 

Verksamhetsplanen är redovisad och godkändes av årsmötet.  
 

§ 17.  Styrelsens förslag till budget 

Kassör Carina Mäkinen redogör för förslag till budget. 

 

Kommande års budgetförslag godkändes av årsmötet. 

 

 

§ 18.  Val av ledamöter 

Ordförande för valberedningen Timmy Leijen redogör för valberedningens förslag. Valet sker enligt 

valberednings förslag. Barbro Backgård och Elina Sundberg har också ingått i valberedningen. 

18 A.)  Val av 6 st ordinarie ledamöter på 2 år: 
Jessica Sunesson, verksamhetsutvecklare/barnmorska region Stockholm - OMVAL 2 år 

Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå ungdomsmottagning - OMVAL 2 år 

Lilo Lindquist, barnmorska, ungdomsmottagning Väst Göteborg - OMVAL 2 år 

Malin Cullberg, läkare i Stockholm vid olika mottagningar - NYVAL 2 år 

Aysegül Aksoy, kurator, Solna ungdomsmottagning - NYVAL 2 år 

Sara Broger, kurator, Haninge ungdomsmottagning - NYVAL 2 år 

 

18 AA.) Val av ordförande: 

Valberedningens förslag är Jessica Sunesson. 
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18 B.) Val av 3 st ordinarie ledamöter på 1 år: 
Ann Åkerman, barnmorska, region Blekinge, väljs på 1år - NYVAL, (har föregående år varit 

adjungerad). 

Linda Yrmark, kurator, Falun - NYVAL 1 år 

Maja Gaudet, barnmorska, Ungdomsmottagningen Alingsås/Lerum/Herrljunga/Vårgårda - NYVAL 1 år 

 

18 C.)  Val av 2 st adjungerade i 1 år: 

Charlotte Farrington Salomonsson, barnmorska, Södermalms UM. Adjungerad på 1 år - NYVAL 

Sara Daun, kurator, Midsommarkransen ungdomsmottagning. Adjungerad på 1 år – NYVAL 

 

Kvarstår som ordinarie ledamöter 1 år till, valda förra årsmötet 2020: 

Carina Mäkinen, verksamhetsutvecklare/barnmorska region Värmland 

Eva Holmberg, psykolog Ungdomshälsan Umeå 

 

Sammansättning av yrkeskategorier: 4 st från psykosociala yrkesgruppen, 6 st barnmorskor, 1 läkare 

samt 1 adjungerad barnmorska och 1 adjungerad kurator. 

 

Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelse och ordförande för 2021 – 2022. 

 

§ 19.  Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år 

Ordinarie: 

Karin Johansson, Örebro 

Timmy Leijen, Örebro 

 

Suppleant: 

Elina Sundberg, Trelleborg 

 

Årsmötet godkände valberedningens förslag till revisorer 2021 – 2022. 

 

§ 20.  Val av tre (3) representanter till valberedningen 

Timmy Leijen, Sälen, ordförande. 

Carolin Eriksson, Sundsvall. 

Elina Sundberg, Trelleborg. 

 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till valberedning och ordförande för valberedning 2021 – 2022. 

 

§ 21.  Tillkännagivande av 2023 års konferensvärd 

Blekinge.  

 

§ 22.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 23.  Årsmötet avslutas 

Monika Ekström avslutar mötet med att återigen tacka för förtroendet och för FSUM:s och 

ungdomsmottagningarnas viktiga arbete. 
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Karlstad 2021-05-20 

 

 

Mötesordförande:   Sekreterare: 

 

 

 

 

 

__________________________________                            ____________________________________ 

/Monika Ekström/   /Eva Holmberg/ 

 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

 

 

__________________________________                            ____________________________________ 

/ Josefine Weiteschat/   / Cecilia Alfraeus / 

 


