Protokoll för FSUM:s styrelsemöte
i Stockholm 23 – 24 augusti 2021
Deltagare: Jessica Sunesson, Lilo Lindquist, Carina Mäkinen, Sara Broger, Malin Cullberg, Eva
Holmberg, Charlotte Salomonsson, Sara Daun och Maja Gaudet
Med på länk: Ann Åkerman, Aysegul Aksoy och Linda Yrmark
Förhindrad: Josefine Andersson

§ 1.) Mötet öppnas och FSUM:S ordförande Jessica hälsar oss välkomna till
verksamhetsårets första möte. Introduktion i styrelsearbete inleds av Jessica.
Vi börjar med en grundläggande presentationsrunda där var och en berättar om sin
bakgrund, varför jag vill sitta i FSUMs styrelse, vad kan jag bidra med, vad är mina styrkor,
vad brinner jag för och mina förväntningar.
Styrelsens sammansättning:
Jessica Sunesson, barnmorska, ordförande, Stockholm
Lilo Lindquist, barnmorska, vice ordförande, Göteborg
Carina Mäkinen, barnmorska, kassör, Karlstad
Eva Holmberg, psykolog, sekreterare, Umeå
Sara Broger, kurator, Stockholm/Haninge
Malin Cullberg, läkare, Stockholm/flera mottagningar
Charlotte Farrington Salomonsson, barnmorska, Stockholm/Södermalm
Sara Daun, kurator, Stockholm/Midsommarkransen
Maja Gaudet, barnmorska, Alingsås
Ann Åkerman, barnmorska, Karlskrona
Aysegul Aksoy, kurator, Stockholm/Solna
Linda Yrmark, kurator, Falun
Josefine Andersson, barnmorska, Skellefteå

§ 2.) RFSU
Vi träffar RFSU:s representanter Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger på länk och pratar om
fortsatt samarbete RFSU - FSUM. Ett samarbete som inleddes för några år sedan med
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kompetensutveckling: den första handlade om att prata porr med unga och den andra
handlade hur möta killar på mottagning och i utåtriktat arbete.
Samarbetet med RFSU har två dimensioner där kompetensutveckling och
informationsutbyte är det ena och den andra är det sexualpolitiska planet.
Pelle och Kalle har en uppsjö med idéer och förslag för ämnen att jobba vidare med:
-

RFSU – Elevhälsan - FSUM - skolsköterskeförbundet – sexualundervisning?
Elevhälsans roll i sexualundervisningen. Högstadiets elevhälsa.
Genitalt självförtroende – prata om det? Smärta? Filminstitutet är intresserade,
elever, sexualundervisning. Filmer.
Digitalt sex, digitala relationer, ungas liv på nätet -> Elza Dunkels?
Solo-sex, onanins plats, positiva budskap kring onani
Bisexualitet+, bredare sexpraktiker, säkert sex
Stärka ungas sexuella kommunikation för att få ha det sex en vill ha och minska
gråzonssex, det oönskade eller påtvingade
Trygghetsarbete kring konserter, festivaler, i miljöer där många unga är RFSU/FSUM
Kondom
Unga killar till UM. Hur tänker experter på kommunikation och marknadsföring, hur
skulle Nike göra? Inredningsarkitekt, hur ”dra in folk” till UM?

RFSU har analyserat utvärderingen från senaste utbildningsinsatsen och många vill ha irlutbildning i att arbeta praktiskt i gruppsammanhang och samtalsmetodik i grupp. Men
ekonomiska skäl samt pandemin gör det svårt för RFSU att utbilda i grupp och
samtalsmetodik eftersom de behöver vara ”i rummet”.
RFSU ansöker om ekonomiska anslag till detta hos främst Folkhälsomyndigheten
Nästa möte med RFSU planeras att vara i Stockholm och styrelsens stockholmare är med på
mötet. Jessica skickar förslag på mötestid till RFSU i september
FSUM diskuterar vad vill samarbeta med RFSU om 2021-2022 via ett Teamsmöte. Styrelsen
träffs torsdag, 2021.09.16: Kl 10:00 – 11:00.

§ 3.) Fortsatt kring styrelsearbete, roller, ramar, årshjul etc
Alla i styrelsen är vaccinerade och pandemin är inne i ett lugnare skov och i och med det kan
vi nu återgå till att ha vanliga irl-möten, varvat med kortare digitala möten för att spara tid
och pengar. Det är mycket viktigt att i så god tid som möjligt avboka hotellrum etc om man
inte kan närvara på fysiska styrelsemöten för att undvika/minimera onödiga kostnader.
Vi pratar om våra huvuduppdrag; driva UM-frågor mot politiken, organisationer,
medlemmarna, kompetensdrivande och hjälpa mottagningar i olika frågor.
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FSUM blir mer och mer efterfrågad i olika sammanhang. Allteftersom man kommer in i
styrelsearbetet får/tar man roller/ansvarsområden. Vi går mer och mer mot arbetsgrupper
för att göra arbetet smidigare och snabbare men man kan också driva en fråga själv.
Styrelsens fyra 4 roller: Jessica ordförande, Lilo vice ordförande, Carina kassör och Eva
sekreterare.
Konferensansvar: Lilo och Jessica
Årshjul, What’s up gruppen: Josefin
Valberedning: Timmy Leijen ordförande, Örebro, Carolin Eriksson Sundsvall och Elina
Sundberg Trelleborg.
Internrevisorer: Karin Johansson Örebro, Timmy Leijen Örebro. Suppleant Elina Sundberg
Trelleborg.
Ekonomi: Medlemsfrågan- ska FSUM ha individuella medlemmar eller fortsätta med
medlemsmottagningar.
Arvoderad ordförande är också en återkommande fråga eftersom uppdraget är
tidskrävande.
Stadgeändringar: Årsmötet i Karlstad beslutade om ett antal stadgeändringar som Eva
ändrar i det sparade dokumentet och som får läggas som en bilaga på nya hemsidan. I
FSUM:s Handbok ändras stadgeändringen när vi trycker ny upplaga.
Resor, bokningar: Carina har skrivit ett dokument för hur man gör när vi träffas irl. Resor,
bokningar etc.
Verksamhetsberättelse: När man representerar FSUM och deltar i något sammanhang så
skriv ihop en kort sammanfattning till verksamhetsberättelsen.
Årshjul: Lilo går igenom hur ett verksamhetsår för FSUM ser ut.
UMSAM: är ett nätverk för UM-chefer och verksamhetsutvecklare nationellt och har ett
möte per termin. Under pandemin har det blivit två digitala möten per termin. Jessica sitter
med som FSUM:s representant.
Mentorskap i styrelsen: finns ett önskemål sedan tidigare att som ny får man någon, en
mentor, som man enkelt kan vända sig till. Jessica klurar på det och mailar ut ett förslag.
Mediaträning: Eftersom vi är många nya i styrelsen så behövs en ny utbildning i att bemöta
media. Carina och Charlotte kollar på det.
Nationellt uppdrag och nationellt register: Finns inte något nationellt uppdrag för
ungdomsmottagningarna och inte heller något nationellt register för statistik.
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§ 4.) Rapport SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga.
Utredningen för ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” är färdig och
remissrundan har startat. FSUM vill skriva remissvar, som ska vara inne till 2021.10.01.
Styrelsen bildar en arbetsgrupp för detta; Jessica, Carina - är sammankallande, Eva och Sara
B. Första arbetsgruppsmötet 2021.09.09 kl 17 – 19. Carina skickar inbjudan i Teams. Till dess
ska arbetsgruppen läsa rapporten, som Carina skickar ut, och Sara skissar på en mall för
remissen.
I remissvaret kan vi komma att hänvisa till den kommande socioekonomiska rapporten, se
§. 11.

§ 5.) Socionomdagarna tisdag – onsdag, 9 – 10 november i Älvsjö
FSUM har en monter på 3 x 3 meter där möbler ingår. Jessica beställer inredning till montern
6 veckor innan.
FSUMs representanter: Vi har två platser och Linda Yrmark Falun UM har anmält intresse för
att delta och vi hoppas att hon fortfarande vill, Carina Mäkinen deltar också och Charlotte
Farrington står på ”vikarielistan”.
Vi spånar om hur vi vill synas där, hur visar vi att vi jobbar tvärvetenskapligt med både
sexuell och psykosocial hälsa/ohälsa? Vi pratar om ballonger, FSUM flaggan, hjärtat,
handböcker, reflexband, kondomer, disktrasor, Haninges ”chokladhjul”?
Jessica beställer material.

§ 6.) Barnmorskeförbundet
FSUM är inbjudna att tala på Barnmorskekonferensen, i Stockholm 19 – 20 oktober. Jessica
och Lilo håller i en workshop om att skapa förtroende och tillit – hur får vi ungdomars
förtroende? Eventuellt att någon psykosocial yrkesperson också deltar – Jessica kollar det
med Barnmorskeförbundets ordförande.

§ 7.) Utökad förskrivningsrätt för barnmorska
FSUM, representerade av Jessica och Lilo ingår i en arbetsgrupp som jobbar med det.

§ 8.) FSUM-Konferensen i Östersund/Åre: 6 - 7april 2022
Lilo beskriver årshjulet för konferensen, hur det går till att ansöka och arrangera;
arrangerande orts/mottagnings roll och ansvar och FSUM:s roll och ansvar.
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Samarbetet mellan konferensorten och styrelsens arbetsgrupp blir tätare och tätare ju
närmre konferensen vi kommer. Lilo och Jessica åker upp i september till Östersund.
Vi fortsätter med eventbolaget Fjällkonferens; främst med Caroline och Susanne, som
tidigare arrangerat våra konferenser och därmed har mycket långvarig erfarenhet av hur vi
vill att konferensen ska fungera.
Diskussion om vilka som ska finnas med och synas på vår konferens? På scen? Konferencier?
Montrar? Läkemedelsföretag? Andra organisationer/föreningar? Ungdomars deltagande?
Lilo önskar tydligare riktlinjer utifrån vårt UM-perspektiv. Lilo funderar på ett förslag på
”konferens-riktlinjer” och vi tar upp det på kommande styrelsemöte.
Blekinge kommer att ha konferensen 2023 och processen är redan inledd. Jessica har haft
ett uppstartsmöte med dom. Lilo och Jessica har nästa möte med Blekinge, via Teams, i
oktober.

§ 9.) Hemsidan
Lilo visar vår hemsida och berättar att vi ska arbeta fram en ny.
Lilo har fått in offerter från bl.a Bernskiöld Media, Stockholm, och hen visar hur de arbetar
med hemsidor. Förhoppningsvis kan vi lansera nya hemsidan till nästa konferens.
Kostnad: 120.000 kr totalt plus moms, samt 2.495 kr/månad plus moms, på ett årsavtal.
Kostnaden fördelas på tre inbetalningar: 40% betalas vid kontraktsskrivning, 40% vid
lansering och 20% vid slutjustering.
Diskussion om vilka funktioner vi vill att nya hemsida ska ha och landar i att den ska
kommunicera till medlemmarna det som är FSUM funktion som förening, inte att vara en
kunskapsbank eller tillhandhålla pm, riktlinjer, metodstöd för mottagningarna etc. Vi vill t.ex
att den ska vara öppen utan lösenord, klara av anmälningar, innehålla den kunskap som
FSUM ska ha och tillhandahålla medlemmarna. Information ska finnas enkelt och tydligt på
hemsidan
Hemsidesansvariga: Lilo kvarstår och Charlotte väljs som ny.
BESLUT: FSUM beslutar att fortsätta arbetet med ny hemsida tillsammans med Bernskiöld
Media.

§ 10.) Temadag för chefer inom region Kalmar 30 november 2021.
Jessica och Eva tillfrågades av region Kalmar innan pandemin angående att berätta om
Ungdomsmottagningarnas uppdrag under en timme och nu är nytt datum satt, den 30
november. Oklart om det blir fysisk eller digital träff.
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§ 11.) Den Socio-ekonomiska rapporten
En socioekonomisk rapport är gjord av Västernorrland för att se vilken samhällelig
ekonomisk vinst/förlust det blir med/utan ungdomsmottagning.
FSUM tyckte det var mycket viktig kunskap och har beställt en egen socioekonomisk rapport
där följande regioner finansierar; Västernorrland, Värmland, Uppsala, Jönköping och region
Västra Götaland
Rapporten bygger på olika scenarion, tio olika typfall, som vi möter på mottagningarna.
Företaget har nu börjat räkna på det och rapporten beräknas vara klar i år.

§ 12.) Informationsmöte om EU-stöd till civilsamhället
Inom EU:s Rights and Values är drygt 7 miljarder för 7 år avsatt till EU-bidrag. Alice Bah
Kuhnke har arbetat hårt för att öronmärka dessa så att medlemsländerna kan söka pengar
för att arbeta med mäns våld mot kvinnor.
Men det krävs goda ekonomikunskaper för att kunna göra en ansökan. Ansöka ska innehålla
relevans, kvalité och effekt för området.
FSUM representeras av Carina i detta sammanhang.

§ 13.) Kunskapshöjande insatser
Sara B berättar om Ung-Funk och funkis-diplomering hon arbetat med i Stockholm. Region
Stockholm har erbjudits två halvdagars utbildning och Funkis-diplomering. De som utbildar
jobbar på Habiliteringen och en från ungdomsmottagningen.
Är detta något att erbjuda till alla medlemmar – en digital 2½ timmes inspirationsförläsning
om normer, tillgänglighet, funktionsförmåga, friskhet, sjukdom samt konkreta verktyg för
det praktiska arbetet.
Beslut: Styrelsen beslutar att Sara B arbetar vidare med att ta fram en föreläsning, kostnad,
datum etc.

§ 14.) BO-rapport
Nu finns en rapport om huruvida unga skadas av porr. Jessica och Josefin har intervjuats av
BO.
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§ 15.) KOMMANDE MÖTEN
2021.09.16: Kl 10:00 – 11:00 ett Teamsmöte för att spåna ämnen att samarbeta med RFSU
om. Ifall man inte kan delta i mötet kan man skicka förslag på ämnen till Jessica.
2021.10.14: kl 08:30 – 12:00 ett styrelse-Teamsmöte. Kl 12:00 – 13:00 ‘’frivilligt mingel’’
2021.12.06 – 07: Fysiskt möte i Östersund/Åre, lunch till lunch.
Vi bokar resa till Östersund/Åre själva enligt PM från Carina. Carina bokar hotellrum.

§ 16.) Mötet avslutas med en runda om vad var och en tar med sig från styrelsemötet

Stockholm
2021-08-24

___________________________

___________________________

Sekreterare: Eva Holmberg

Ordförande: Jessica Sunesson
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