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Årsmöte FSUM – föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar  

7 april, 2022, kl 08:30 – 09:30, Åre. 

 

§1.  Årsmötet öppnas  

Jessica Sunesson, ordförande för FSUM, öppnar mötet. 

 

§2.  Val av mötesordförande 

Mötet föreslår: Timmy Leijen, Sälen 

Mötet väljer: Timmy Leijen 

 

§3.  Val av mötessekreterare 

Mötet föreslår: Eva Holmberg, Umeå  

Mötet väljer: Eva Holmberg 

 

§4.  Val av två (2) justeringspersoner 

Mötet föreslår: Caroline Eriksson och Sundsvall, Marie Poignant, Odenplan  

Mötet väljer: Caroline Eriksson och Marie Poignant 

 

§5.   Val av två (2) rösträknare 

Mötet föreslår: Caroline Eriksson, Sundsvall, och Marie Poignant, Odenplan 

Mötet väljer: Caroline Eriksson och Marie Poignant. 

 

§ 6.  Antal röstberättigade deltagare 

Vid en röstning upprättar mötet en röstlängd. 

 

§ 7.  Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning 

Mötet beslutar att så skett, dvs att kallelse utgått till medlemmarna 90 dagar innan årsmöte. 

 

§ 8.  Godkännande av dagordning 
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Tillägg till dagordningen: § 17 d.) val av ordförande för FSUM 

Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

 

§ 9.  Godkännande av verksamhetsberättelse   

Styrelsen redogör för delar av verksamhetsberättelsen. 

Mötet beslutar att: godkänna verksamhetsberättelsen för förra verksamhetsåret. 

    

§10. Godkännande av ekonomisk berättelse 

Styrelsen redogör för den ekonomiska berättelsen. 

Mötet beslutar att: godkänna den ekonomiska berättelsen 

 

§11. Revisionsberättelse 

Revisorer har varit Karin Johansson, Örebro och Timmy Leijen, Sälen. 

Revisionsberättelsen uppläses av Timmy Leijen. 

 

§12. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen 

Mötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 13. Inkomna motioner 

En motion har inkommit angående antirasistiskt arbete från sex stycken ungdomsmottagningar i 

Stockholm och Södertälje. 

Styrelsen tackar för motionen och har i verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår skrivit in att 

FSUM ska jobba med frågan bl.a genom kunskapshöjande insatser. 

Mötet beslutar att: Motionen är besvarad 

 

§ 14.  Stipendieansökningar 

Sex ansökningar. Styrelsen beslutade att stipendierna tilldelas:  

- UM Väst Göteborg 

 

- Projektet Ung Utsatt, Göteborgs UM 
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Styrelsen uppmanar medlemmarna att söka stipendier och ansökan ska vara styrelsen tillhanda 60 

dagar innan årsmöte. 

Observera att om en styrelseledamots ungdomsmottagning/verksamhet ansöker om stipendium 

deltar inte denna ledamot i diskussion och beslut. 

 

§ 15.  Kommande verksamhetsår/plan 

Styrelsen redogör för delar av verksamhetsplanen. 

Mötet godkänner verksamhetsplanen och ger styrelsen i uppdrag att arbeta efter den. 

 

§ 16.  Styrelsens förslag till budget 

Styrelsen redogör för budget kommande verksamhetsår. 

Mötet beslutar att styrelsen ska arbeta efter denna budget 

 

§ 17. A.) Val av ordinarie ledamöter på två år 

Valberedningen föreslår:  

Carina Mäkinen, barnmorska, Karlstad 

Ann Åkerman, barnmorska, Karlskrona 

Maja Gaudet, barnmorska, Alingsås 

Charlott Farrington-Salomonsson, barnmorska, Stockholm 

Sara Daun, kurator, Stockholm 

Mötet beslutar att välja dessa fem personer 

 

 B.) Val av en ledamot på ett år, fyllnadsval  

Valberedningen föreslår Eva Holmberg, Umeå. 

Mötet beslutar att välja Eva Holmberg. 

 

 C.) Val av delegerade ledamöter på ett år 

Valberedningen föreslår följande personer att adjungeras på ett år: 

Malin Carlsson, psykolog, Farsta UM 

Hanna Ekman, barnmorska, Gottsunda UM 
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Elina Sundberg, kurator, Trelleborg/Vellinge UM 

Mötet beslutar att välja dessa tre personer. 

 

D.) Val av ordförande för FSUM 

Valberedningen föreslår Lilo Lindquist, Göteborg. 

Mötet beslutar att välja Lilo Lindquist. 

 

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

Valberedningen föreslår Karin Johansson, Örebro och Timmy Leijen, Sälen. 

Mötet beslutar att välja Karin Johansson och Timmy Leijen till revisorer. 

 

Det finns inget förslag på suppleant.  

Mötet delegerar till styrelsen att vid behov att välja en suppleant. 

 

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

Mötet föreslår: Timmy Leijen, Sälen, Carolin Eriksson, Sundsvall och Jessica Sunesson, Stockholm. 

Mötet beslutar att välja dessa tre till valberedningen 

Valberedningen uppmanar medlemmarna att nominera intresserade till valberedningen. 

 

§ 20.  Tillkännagivande av 2024 års konferensvärd. 

Visby UM 

Styrelsen uppmanar medlemmarna att söka värdskap för konferensen. 

 

§ 21.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 22.  Årsmötet avslutas. 

Mötesordförande Timmy Leijen avslutar mötet. 

Avgående styrelseordförande Jessica Sunesson avtackas. 
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Åre 2022-04-07 

 

 

__________________________________________ 

Timmy Leijen, mötesordförande 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Eva Holmberg, mötessekreterare 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 Caroline Eriksson, justerare 

 

 

 

 

___________________________________________- 

Marie Poignant, justerare 

 

 


