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Styrelsemöte 10 februari 2022, kl 8:30-12:00, Teams. 

Närvarande: Jessica Sunesson, Lilo Lindquist, Carina Mäkinen, Eva Holmberg, Sara Daun, Charlotte 
Farrington Salomonsson, Ann Åkerman, Aysegül Aksoy, Josefine Andersson, Malin Cullberg och Maja 
Gaudet. 

Frånvarande: Linda Yrmark, Sara Broger 

 

Agenda 
 

§ 1.) Incheck – ” Berätta om något roligt som hänt de senaste veckorna” 
Vi gör en mycket trevlig runda. 
 

 

§ 2.) Genomgång av föregående protokoll 
Jessica och Eva går igenom föregående protokoll. Inga ändringar/kommentarer. 
 

 

§ 3.) Konferens Åre, information och planering av uppgifter under konferensen och 
årsmötet; Jessica och Lilo. 
Ca 400 st anmälda. Vi hoppas att alla som anmält sig får åka och att fler anmäler sig.  
 
Fint program, vi tror att det kommer att bli jättebra. 
 
FSUM:s monter: Vi bemannar den och gör ett schema på närvaro i montern på styrelsemötet tisdag 
den 5 april. I montern passar vi på att ”promota” nya hemsidan – Maja fixar en QR-kod att ladda ner 
hemsidan via. Samt att vi har flera skärmar med hemsidan framme. 
 
Endast en stipendieansökan har kommit in till ”rätt datum”. Vi vill att fler ska få möjlighet att söka 
stipendium så därför förlängdes ansökningstiden. Ytterligare en ansökan har inkommit till det 
senarelagda datumet. 
 
Verksamhetsberättelse: Jessica gör ett utkast och vi övriga fyller på med sammanfattande 
information. 
 
Motion: det har inkommit en motion från Järva UM, Skärholmens UM, Huddinge UM, Sollentuna 
UM, Västerorts UM och Södertälje UM angående antirasistiskt arbete.   
 
Jessica kallar in till ett extra möte i mitten av mars för att då ha tid att formulera ett svar på 
motionen. Alla uppmanas att tänka till hur en ställer sig till motionens yrkande så att vi kan ge ett bra 
svar. 
 
Priser till ”Årets…”: är beställda via Timmy och räcker i år och till nästa konferens 2023. Sen behöver 
nya priser beställas. 
 
Styrelsemöte kl 14:00 – 16:00 tisdag, 5 april 2022. 
Konstituerande styrelsemöte kl 12:00 – 13:00, torsdag 7 april, 2022. 
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§ 4.) Rollfördelning styrelsen. Valberedningen. 
Alla har haft kontakt med valberedningen och sagt sitt där. 
 
Förslag till valberedningen på roller för 2022 - 2023:  
Ordförande:   Lilo Lindquist 
Vice ordförande: Sara Broger 
Kassör:  Carina Mäkinen 
Sekreterare:  Ann Åkerman  
Konferensansvariga:  Maja Gaudet, Lilo Lindquist och Sara Broger 
Webb-ansvariga: Charlotte Farrington Salomonsson och Sara Daun 
 
 

§ 5.) Hemsidan; Lilo och Charlotte 
Lilo och Charlotte presenterar den nya hemsidan. Den lanseras på konferensen. Webb-byrån finns 
med som stöd några månader till. Vi har en vecka till förfogande att skicka input till Lilo och 
Charlotte. 
 

Alla överens om att den ser såå bra ut! Så fantastiskt bra jobbat och så fantastiskt att den är klar 😊 
 

 

§ 6.) Dialogmöte: Arbetsmarknad- och Jämställdhetsminister; Lilo 
Arbetsmarknads- och jämställdhetsministern hade inbjudit organisationer till ett möte för att prata 
om hur vi kan få mäns våld mot kvinnor att upphöra – så snabbt som möjligt. Lilo beskrev UM:s 
arbete med ungdomar och problematiserade bristen på nationellt uppdrag.  
 
FSUM kommer att få möjlighet att diskutera detta vidare om detta med SKR och arbets- och 
jämställdhetsministern 
 

 
§ 7.) RFSU 
Pelle och Calle är med på konferensen och har en monter där.  
Genitalt självförtroendeföreläsningarna går av stapeln: 15 feb, 24 feb, 9 mars och 14 mars. 
Ca 400 – 500 st anmälda. 
 
 

§ 8.) Socioekonomiska rapporten. Reflektioner? Hur ska vi sprida, event? 
Rapporten uppfattas som bra och viktig. En spännande och viktig läsning som dessutom är enkel att 
förstå.  
 
För att sprida rapporten behöver vi t.ex göra massutskick till makthavare, politiker, partisekreterare, 
MUCF, Socialstyrelsen etc. Jessica gör ett utskick till sina kontakter inom dessa organisationer och 
verksamheter. Jessica formulerar ett brev att bifoga till och rapporten. 
 
Alla har ett eget ansvar att skicka ut i sina egna regioner och kommuner.  
 
Företaget som gjort rapporten kommer att göra en presentation i region Västra Götaland.  
 
Företaget erbjuder även att hålla en presentation via FSUM som kan spelas in och eventuellt läggas 
på hemsidan. 
 
Carina tar kontakt med företaget och pratar med dem om att vi önskar en digital presentation som 
spelas in och kan visas vid lämpliga tillfällen. 
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§ 9.) Barnrättsdagarna i Karlstad maj 2022 
Lilo och Sara B har en föreläsning. Josefine och Charlott står i en monter. 
 
Prispengarna FSUM fick tidigare ska gå till kunskap för medlemmarna. 
 

§ 10.) Marknadsföringsgruppen, information; Maja, Aysegûl, Sara B och Lilo 
Gruppen har inventerat och planerar att beställa, nytt material är på G!  
”Styrelse-utrustning”: väskor och kläder. 
Sara B. har kollat på förrådslösningar. 
 
Gruppen beslutar om vilka kläder, väskor som ska beställas och vilket förråd som ska hyras för att 
lagra allt. 

 
Delaktighet från Ungdomar: Förslag från gruppen till styrelseledamöterna är att vi ställer ut en låda 
på respektive mottagning med en fråga till ungdomar: Vad betyder Ungdomsmottagningen för dig? 
Svaren kan t.ex sammanställas i en tavla och hängas upp det på mottagningen.  
 
FSUM kan använda sammanställningarna för att t.ex trycka nya disktrasor. 
 

 

§ 11.) Nätverkskontakter 
Kontakter som Jessica har och vill förmedla inför sin avgång:  
UMO och Inera. 
Barnmorskeförbundet: Eva Nordlund 
RFSU: på grund av tät kontakt med RFSU tror Jessica att det underlättar ifall FSUM:s kontaktperson är 
någon av de i styrelsen som bor i Stockholm. 
SKR: Ing-Marie Wieselgren  
 
 

§ 12.) Digitalt verktyg, DigiYouth, på Ungdomsmottagning 
Presentation utav doktoranderna Mikael Andersén, Petra Vikman Lostelius, Uppsala 
universitet/Mälardalens universitet. 
 
DigiYouth är en digital hälsoenkät för att förhoppningsvis effektivisera, förstärka och förbättra 
arbetet på ungdomsmottagning. Enkäten ifylles av ungdomen innan besök inom områdena; socialt 
stöd, psykisk hälsa, sexuell hälsa och fysisk hälsa/levnadsvanor. Svaren ger en rapport som 
personalen använder som ett samtals- och beslutsunderlag tillsammans med ungdomen under 
besöket. 
 
Pilotstudier pågår på ungdomsmottagningar i Västmanland, Uppsala och delar av Dalarna. Kontakt 
har tagits med Värmland men de har inte fått napp där så förnyad kontakt tas med Carina Mäkinen. 
Målet är att få med 20 st ungdomsmottagningar, de har nu ca 14 – 15 st. 
 
FSUM stödjer forskning på ungdomsmottagning och vi får se vad just vad detta forskningsprojekt 
kommer fram till. 
 

 
§ 13.) Kl 11:15 Gäst; Barbro Gustafsson Projekt St. Petersburg 
Barbro berättar om arbetet med att bygga upp 20 st ungdomsmottagningar i St. Petersburg som 
pågick under ett antal år. 
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Till en början satsades mycket pengar på detta arbete men i början av 2020-talet stoppades 
pengarna. Då fokuserades resurserna på mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
 
Barbro hållit kontakten med St. Petersburgs ungdomsmottagningar alla år och blir varje år inbjuden 
till deras årliga UM-konferens. Barbro vill lämna över kontakterna till FSUM och undrar om vi vill 
FSUM ta över och fortsätta driva detta arbete?  
 
FSUM är mycket intresserade av att fortsätta med kontakten och i någon form fortsätta med detta 
arbete. Barbro skriver ner kontaktuppgifter, plockar ihop rapporter och överlämnar allt personligen 
till Jessica. SKUM har varit med i detta projekt och kan också ha rapporter kvar – Jessica kollar det. 
 
 

§ 14.) Övriga frågor 

Demensforskning – Andreas Jönsson, forskningsassistent vid Sophiahemmets högskola vill komma i 
kontakt med personal som mött unga anhöriga till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. 
Eva svarar honom. 

Motion/er – Jessica kallar till möte i mitten av mars för att formulera svar på inkomna motioner. I 
dagsläget är det en motion.  

UMO/Inera – Liselotte Rubilis har frågor om journalen och E-tjänster. Föräldrar kan inte logga in för 
sina unga från 13 års ålder. Men ungdomarna kan inte heller logga in mellan 13 – 16 år. 

Jessica, Charlotte, Lilo och Josefine pratar gärna med UMO/Inera om detta. 

Ekonomi – Carina undrar över kostnader för styrelsen? Styrelsearbetet måste fungera rent praktiskt 
för ledamöterna med arbete, miljö och vardag, men självklart missbrukar vi inte FSUM:s resurser. 

Förskrivningsrätt - Lilo och Jessica sitter med i en grupp som arbetar med utökad förskrivningsrätt för 
barnmorskor. I denna grupp är även facket med. 
 
Remiss-svar till Socialstyrelsen - om våld i nära relation och de unga, under 18 år, som bevittnat 
våld: Maja och Ann håller på med svaret. Diskussion om hur man kan se på myndighetsålder, att vara 
ung vuxen idag jmfrt med tidigare etc. 

Maja föreslår att när vi svarar på remisser ska det vara olika kompetenser som svarar.  

 

§ 15.) Utcheck 

Vi går en runda.  

 

2022-02-10 

Umeå/Teams 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Eva Holmberg    Jessica Sunesson 

Sekreterare    Ordförande 


