Protokoll för FSUM:s styrelsemöte
TEAMS 16 september 2021
Deltagare: Lilo Lindquist, Carina Mäkinen, Josefine Andersson, Eva Holmberg, Charlotte
Salomonsson, Sara Daun, Ann Åkerman, Aysegul Aksoy, Maja Gaudet, och Linda Yrmark
Förhindrad: Jessica Sunesson, Sara Broger, Malin Cullberg,

§ 1.) Mötet öppnas och FSUM:S vice ordförande Lilo hälsar oss välkomna och vi börjar med
att checka in.

§ 2.) RFSU – samarbete
Vid förra styrelsemötet augusti 2021 så deltog RFSU:s representanter Pelle Ullholm och Kalle
Röcklinger. Samarbetet med RFSU har två dimensioner där kompetensutveckling och
informationsutbyte är det ena och den andra är det sexualpolitiska planet.
Detta kompetenshöjande samarbete mellan FSUM och RFSU inleddes för några år sedan och
den första föreläsningsturnén handlade om att prata porr med unga och den andra handlade
hur möta killar på mottagning och i utåtriktat arbete.
Pelle och Kalle hade en uppsjö med idéer och förslag på ämnen att jobba vidare med som vi
diskuterar på detta möte. Vi landar i följande förslag som Lilo/Jessica tar vidare till RFSU:
-

Sexuella svårigheter, erektil dysfuktion smärta.
Genitalt självförtroende
Stärka ungas sexuella kommunikation för att få ha det sex en vill ha och minska
gråzonssex, det oönskade eller påtvingade
Fetischism – utifrån årets FSUM-konferens, kunskapshöjande, utmana/få syn på egna
värderingar
Sexuella myter, kulturella aspekter på sexualitet
Digitala relationer, många aspekter i det

Utbildning för nyanställda:
IntrUM: Region Västra Götaland
I Stockholm pågår arbete med en utbildning i sin Metodbank.

§ 3.) Övrigt:

1

Googlegruppen fungerar inte just nu. Viktigt att maila till alla direkt. Lilo kollar med Mats hur
gruppen fungerar.

§ 4.) Kommande möten:
2021.10.14: kl 08:30 – 12:00 på TEAMS.
Efter mötet ett frivilligt mingel mellan kl 12:00 – 13:00 för att lära känna varandra.
2021.12.06 – 07: Fysiskt möte i Åre, lunch till lunch.

2021-09-16
Umeå

___________________________

___________________________

Sekreterare: Eva Holmberg

Vice ordförande: Lilo Lindquist
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