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Protokoll för FSUM:s styrelsemöte  

i Åre, 6 – 7 december 2021 

Deltagare: Jessica Sunesson, Lilo Lindquist, Carina Mäkinen, Sara Broger, Malin Cullberg, Eva 

Holmberg, Charlotte Salomonsson, Sara Daun, Maja Gaudet, Josefine Andersson, Ann 

Åkerman och Aysegul Aksoy.  

Förhindrad: Linda Yrmark 

 

§ 1.) Incheckning, ett varv med allas ”läge” och tankar och reflektioner kring 
styrelsearbetet i FSUM 
Lägesrunda: Alla säger sitt och hur man mår och varför man vill  delaktig i FSUM. 
 

§ 2.) Kunskapshöjande insats vår 2022/Jessica 

RFSU, kunskapshöjande insats vår 2022: Porr och Killar innan. Nu planeras en digital 
föreläsningsserie om att stärka ungas genitala självförtroende och därmed deras sexuella 
hälsa och välmående. 
Tillfällen: 4 st i februari och mars. Kl 9-12, förslag på datum: 15/2(fm) 24/2(fm) 9/3 (fm) 14/3 
(em) 
RFSU fixar med anmälningar och länk. Det kommer vara live föreläsningar. 
1 representant från FSUM som presenterar föreläsningen: 
15/2: Ann 
24/2: Lilo 
9/3: Aysegul 
14/3: Charlotte 
Vikarier: Ann och Malin och Jessica 
  
RFSU fixar en inbjudan Lilo lägger ut på kanaler. 
På konferensen kommer RFSU återkoppla på ett seminare om den digitala utbildningen. 
 

 

§ 3.) UngFunk föreläsning, upplägg, anmälningar/Lilo och Jessica 
UngFunk: 20/1 och 25/1 inspirationsföreläsning. Fokus på tillgänglighet och bemötande. 
Digital Föreläsning. 
20/1:  9:30-12 Ann presenterar 
25/1: 13-15:30 Malin presenterar 
  
Sara fixar en digital backdrop med FSUM logga vi kan använda oss av när vi presenterar 
föreläsningsinsatser. Teams bakgrundsgalleri. 
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§ 4.) Nya Hemsidan, progress och process. Diskussionspunkter: - Vad tycker vi är viktigt att 
sidan innehåller, förmedlar, funktion osv – Mötesprotokoll? – Medlemsbrev?/Lilo och 
Charlotte 

Styrelsemötesprotokoll: Diskussion om styrelsemötesprotokollen ska ligga på hemsidan och 
mötet beslutar att protokollen läggs ut. 

Stipendie-ansvariga: Mötet väljer Josefin och Sara D. att ansvara för stipendieansökningar. 
Deras mailadresser läggs till på kallelsen till årsmötet. 

Medlemsbrev: mötet diskuterar nyttan/funktionen med medlemsbrev och beslutar att den 
nya hemsidans ”På Gång”-flik och mötesprotokollen ersätter medlemsbrevet.  

En fortsatt diskussion om hur vi marknadsför FSUM till våra medlemmar; via mail, etc? 
Frågan skjuts till nästa möte. 

 

§ 5.) Socionomdagarna, rapportering /Carina 
Carina rapporterar från Socionomdagarna. Bra att marknadsföra och visa upp sig men kostar 
en del. 
 

§ 6.) Socioekonomisk Rapport/Carina och Jessica 
Region Västernorrland har använt ett företag som arbetar med att räkna på 
samhällsekonomi och de räknade på olika exempel för samhällskostnad med eller utan 
ungdomsmottagning. Utifrån denna beräkning blev flera andra regioner intresserade och en 
större beräkning har gjorts av detta företag. De regioner som finansierar rapporten är 
Värmland, Örebro, Jönköping, Uppsala, region västra Götaland och Västernorrland. Dessa 
regioner har haft en representant var i en referensgrupp. 
 
 
Diskussion om hur rapporten kan spridas? Digitalt seminarium? Videofilm på hemsidan? 
Ställa ut på konferensen? Att nå ut till beslutsfattare och chefer? Till Departementen? 
Politiker på kommunnivå, regionnivå? 
 
Rapporten är snart klar. Rapporten och hur vi ska sprida informationen tas upp på 
kommande styrelsemöte. 
 
 
§ 7.) Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. FSUMs 
medverkan i Socialstyrelsens arbete om hur ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och 
unga bör utformas och implementeras./Eva och Carina 
Eva och Carina rapporterar från första mötet i förstudien som hölls den 1 december. 
Socialstyrelsen efterfrågar all input de kan få. 
 
Efter mötet skickade Carina skickade en skriftlig sammanfattning av FSUM:s ståndpunkter till 
Socialstyrelsen. Den skrivelsen ledde till att Socialstyrelsen vill ha ett enskilt möte med FSUM 
för att få mer information om Ungdomsmottagningens arbete och hur det arbetet/SRHR-
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frågorna ska ingå i det nationella hälsovårdsprogrammet. Carina och Jessica har möte med 
Socialstyrelsen den 10 december.  
 
Nästa ordinarie möte med Socialstyrelsen är den 11 januari 2022. 
 

 
§ 8.) Järvaveckan 2022 onsdag 1- söndag 5/6, information samt beslut/Jessica 
Jessica beskriver Järva-veckan för mötet, det är bl.a en vecka som är välbesökt, vi når många 
i Järvaområdet 
 
Mötet beslutar att FSUM deltar på Järva-veckan och att en arbetsgrupp bildas som tar 
kontakt med arrangörerna, anmäler, bokar plats, ordnar material och ser till att vi har 
representanter från styrelsen på plats. 
 
Järva-gruppen: 
Maja, Sara B, Aysegul 
 
Marknadsföring: Diskussion om innehåll i utåtriktad information. Behöver vi olika typer av 
utåtriktat material för olika grupper; unga, politiker, kollegor etc? Disktrasor. Handböcker. 
Kondomer. Kondomfodral. Lypsyl. Reflexer (att bli sedd är livsviktigt). Pyssel. ”Tatueringar”. 
Nagellack. Profilkläder. Väskor. Roll-ups…. 
 
Mötet beslutar att tillsätta en marknadsföringsgrupp som jobbar med det. 
 
Marknadsföringsgruppen: 
Sara, Sara, Aysegul, Lilo och Maja 
 
 
§ 9.) Prispengar Allmänna Barnhuset/Jessica 
FSUM har fått 75.000 kronor i prispengar av Allmänna Barnhuset för insatser kopplat varje 

barns rätt till en god hälsa. Förslaget är att använda priset till kunskapshöjande insatser 

I priset ingår också att FSUM får delta på Barnrättsdagarna i maj i Karlstad. Vi får ha ett 

seminarium på ca 30 – 40 minuter och beskriva det unika med UM. En beskrivning/ingress 

på seminariet ska skickas in.  

FSUM får hyra en monter där.  

Jessica håller kontakt med Allmänna Barnhuset 

Barnrättsdagarna i Karlstad: Charlott, Josefine, Sara B och Lilo åker dit. Lilo och Sara B hjälps 

åt med seminariet. Carina är reserv ifall någon får förhinder. 

 

§ 10.) Ekonomi/Carina 
FSUM har en bra ekonomi.  
 

§ 11.) Mejl från Barbro Gustafsson/Jessica 
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Ett mail från Barbro som tidigare byggt upp ett samarbete med St Petersburg och 

tillsammans med representanter därifrån startat upp ungdomsmottagningar på plats. Barbro 

undrar ifall FSUM vill ha ett samarbete med Ungdomsmottagningarna i St Petersburg. 

Mötet beslutar att Jessica bjuder in Barbro till kommande möte.  
 

§ 13.) Konferens 2022 Åre/Östersund: Livet utanför (stor)staden 
Fjällkonferens: Karolin, Lars, Olivia 
Östersunds UM: Stina barnmorska, Johanna kurator 
 
Konferensens tema: Livet utanför (stor)staden. Det finns en stark flyttnorm i fjällvärld och 
glesbygd. Konferensen vill synliggöra hur det är att leva utanför denna typ av norm, att välja 
att bo kvar, att vara minoritetsgrupp etc  
 
Stina och Johanna går igenom programmet och föreläsarna.  
 
Denna konferens blir den första IRL-konferensen som pågår två dagar. Det har varit en 
utmaning för Östersund att planera programmet. 
 

Pandemi-läget är oklart och har nu i dagarna återigen försämrats. Den 5 januari 2022 vill 
Holiday Club Åre veta om vi vill ha kvar bokningen av hotellet. Fjällkonferens har koll på 
avbokningskostnader, som ökar ju senare en avbokning sker. 
 
I dagsläget är det 60 personer anmälda. Om konferensen blir inställd får de som anmält sig 
tillbaka en del av summan. Fjällkonferens skickar ut en ny information om konferensen och 
vad som händer om det blir inställt. 
 
Vi har en rundvandring på hotellet med representant från Åre Holiday Club och ser på 
lokaler. 
 
Det kommer att bli fem eller sex parallella seminarier vid två tillfällen så kan man som 
konferensdeltagare vara med på två seminarier. Mötet beslutar ta in en offert på vad 
inspelningar av seminarierna kan kosta och om det är ekonomiskt försvarbart, och okej med 
föreläsarna, lägga ut inspelningarna under en tidsperiod på hemsidan. 
 
Diskussion om hur vi ska identifiera oss och ha tillgång till programmet under konferensen: 
QR-kod, band med batch för program etc. Beslut att få ett band med batch och QR-kod. 
 

Alkohol: diskussion om det ska det vara möjligt att förköpa kuponger, swischa vid maten, 
etc? Förmodligen både och. Fjällkonferens kollar med hotellet. 
 
Diskussion om vi ska bjuda på ett glas bubbel som invigning på middagen? Östersunds UM 
tar med sig frågan till konferensgruppen. 
 
Prisutdelning: logistiken skjuts tills nästa möte. Har vi statyetter så det räcker? Lilo mailar 
Timmy och han kollar med Örebro-keramikern som gjort dem om hen kan göra fler. Behövs 
4 st till: Årets mottagning, Årets galnaste, Årets nytänk och Årets mottagare. 
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Styrelsen bor på Holiday Club i enkelrum eftersom arbetet med konferensen pågår hela 
konferensen och kräver närhet till både rum och konferenslokaler. 
 
Konferensmöte hålls ca var 3:e vecka med Fjällkonferens, FSUM och Östersunds UM. Nästa 
konferensmöte 4 januari kl 09:00-10:00, 2022. FK bjuder in. 
 
 

§ 14.) Konferens 2023 
Mötet antar att Blekinge vill ha ett utställarbord på 2022:års konferens för att marknadsföra 
2023 års konferens. 
 

§ 15.) KOMMANDE MÖTEN 

Torsdag 10 februari, kl. 08.30 – 12.00, Teamsmöte 

Tisdag 5 april, kl 14:00, Åre, Holiday Club 

Torsdag 6 april, kl 08:30 – 09:30, årsmöte 2022, Åre Holiday Club 

Torsdag 7 april, kl 16.00 – 17.00, konstituerande möte efter konferensen 

Tisdag 10 maj, kl 08:30 – 12:00, Teamsmöte 

 

Punkter till nästa möte 10 februari 2022:  

- Styrelsen kommer att behöva en ny vice ordförande, ny sekreterare, en ny 
hemsideansvarig och en ny konferensansvarig. 

Rollerna inom styrelsen fördelas på det Konstituerande styrelsemötet efter årsmötet, då 
nyval och omval är gjorda.  

- Hur ska vi marknadsföra FSUM till våra medlemmar? 
- Hur sprida den socioekonomiska rapporten? 
 

Påminnelse: Styrelsemedlemmarnas skriftiga sammanfattningar till årets 

verksamhetsberättelse ska vara Eva tillhanda senast 1 mars 2022.  

 
 

Åre 

2021-12-07 

                

                                                                                     

___________________________                                    ___________________________      

Sekreterare:  Eva Holmberg  Ordförande: Jessica Sunesson                                                        


