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

 

Närvarande: Lilo Lindquist, Sara Broger, Carina Mäkinen, Eva Holmberg, Maja 
Gaudet, Josefin Andersson, Malin Cullberg Jansson, Sara Daun, Charlotte Farrington 
Salomonson, Aysegül Aksoy, Hanna Eikman, Malin Carlson, Elina Sundberg, Ann 
Åkerman 

Frånvarande: 0 

 

Agenda 

1 Incheckning, runda med namn och pronomen. Nya medlemmar hälsas extra 
välkomna. 

2 Genomgång av föregående protokoll. Lilo och Eva går igenom föregående 
protokoll. Inga ändringar eller kommentarer. 

3 Konferensen i Åre-känslor efter Åre, konferensgruppen berättar om Blekinge 
och konferensplaneringen/ Konferensbudget. Detta var den första fysiska 
konferensen som nedkortad version, utvärderingen har visat fina resultat, i 
genomsnittsbetyg mellan fyra och fem av fem möjliga Diskussion hur vi kan få fler 
medlemmar att delta på årsmötet, eventuellt sända denna på länk så att alla våra 
medlemmar kan delta, frågan är vilken teknik som krävs för detta och vilken kostnad 
detta bär med sig? Frågan lyfts vidare till Blekinges eventbolag Paraply Produktion 
vid kommande möte i Karlskrona i September. Vår konferens är riktad till ALL 
personal som arbetar på en ungdomsmottagning, eventuellt får vi förtydliga detta vid 
inbjudan till kommande konferenser framöver. Diskussion kring budget inför 
kommande konferens, finns det möjligen pengar över från konferensen i Åre? Carina 
kollar detta med Fjällkonferens och återkommer. 

4 Hemsidan. Sara D och Charlotte informerar om det senaste läget gällande vår nya 
hemsida. Fortfarandevissa svårigheter, framför allt att administrera filmer och 
dokument, support behövs fortfarande som stöttning, pga kostnader för denna 
support planerar Sara och Charlott att samla ihop frågor innan denna kontakt tas 
fortsättningsvis. Kommande information på hemsidan gäller fliken ”på gång” dit det 
ska läggas info kring Barnrättsdagarna samt info om Järvaveckan. 

5 Årshjul. Genomgång och justering av denna, detta år kommer vi inte att delta på 
Almedalsveckan sedan tidigare beslut. 

6 Barnrättsdagarna. Barnrättsdagarna äger rum i Karlstad 23-25 Maj. Lilo, Sara B, 
Charlotte och Josefin kommer att medverka på dessa dagar, representera och sprida 
utöka våra nätverk med bravur.  

7 Järvaveckan. Denna äger rum v 22, här är det Maja G, Sara B samt Aysegül som 
medverkar, Ann sätter sig som reserv om någon av dessa får förhinder. 

8. Arbetet med antirasistisk arbetsgrupp.  Lilo har inbokat ett uppstartsmöte i 
juni med antirasistisk arbetsgrupp. Vidare hoppas vi på möte i September med hela 
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styrelsen så vi kan påbörja arbetet med kunskapshöjande insatser i detta viktiga ämne, 
ev använda oss av de pengar FSUM fick av Allmänna barnhuset.  

9 Nätverkskontakter efter Jessica. 

St Petersburg. Detta samarbete pausas tills vidare pga pågående oroligheter, 
Charlotte kollar av med Jessica så att hon i sin tur meddelar Barbro detta.  

UMO.se / Inera. Carina håller i denna kontakt. I dagsläget fokus på unga i utsatta 
positioner samt översättning av text till Ukrainska och Ryska. 

BM förbundet. Fokus på utökad förskrivningsrätt. Lilo medverkar ifrån oss från 
FSUM 

RFSU. Sara Broger är vårt språkrör mot dessa, aktuellt med utvärderingar från våra 
digitala insatser under våren, är dessa pg? 

SKR. Sara Broger håller även i dessa trådar ffa med Ing-Marie Wieselgren. 

10. Marknadsföringsgruppen/ förråd/Tatueringar/ Timmy 

Timmy har fortfarande rätt så mkt material i sitt förråd i Örebro. Dessa behöver 
transporteras till Stockholm o lämnas i vårt nya förråd. FSUM står för denna 
transport o önskar hjälp med detta av frivillig ur gruppen. Som tur är erbjuder sig 
Carina och Sara B att få till denna transport någon gång under sommaren. De håller 
kontakten med varandra o kollar av med Timmy så att datum o tid passar även 
honom. Då vi har många som är med i denna marknadsföringsgrupp kan Lilo avsluta 
sitt uppdrag här. 

11. Ekonomi. Carina berättar att vi har god balans på vårt konto. Behov finns att 
öka bilersättningen, i dagsläget följer vi Skatteverkets rekommendationer men då 
bränslepriset har ökat markant beslutar vi oss att öka ersättningen till 30 kr / mil, 
Ann ombesörjer att dokumentet för detta blir ändrat. 

12. Höstens möten. Kommande möte inplaneras till Karlskrona måndag 5-6 
September hålls i Karlskrona, vi uppmanas att meddela Lilo om vi kommer så bokas 
hotell för dessa. Möte därefter hålls i Stockholm Torsdag 10 November kl 19.00 då vi 
avtackar Jessica lite till, styrelsemötet hålls dagen därpå dvs 11 November som 
planeras avslutas kl 12.00. Meddela vid detta tillfälle Charlotte för ombesörjning av 
hotellrum. Diskussion kring möjlighet till hybridmöte, inget beslut tas om detta idag. 

13. Utcheck. Alla är nöjda med dagens möte, Lilo tackar oss fint för att vi var med. 


