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Protokoll styrelsemöte FUISM  

14 juni 2021 på teams 

 

Kl. 15-16.00 

 
Närvarande: Karin Jonsson, Anna Norberg, Erik Roupe, Malin Wahl, Elisabeth 

Corsander, Azmara Nigusse, Åsa Adolfsson, Anna Seidevall-Byström, Josefine Ottosson, 

Åsa Thunström, Emma Friberg. 

 

 

1. Mötet öppnas 

Åsa Thunström öppnar mötet. 

 

2. Val av sekreterare och justerare 

Emma Friberg väljs till sekreterare och Elisabeth Corsander väljs till justerare. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer till föregående protokoll. 

 

4. Ekonomi/medlemmar 

Dialog kring utskick av fakturor. Azmara ger en överblick för utmaningarna när det 

kommer till medlemsavgifter och fakturor. Det är svårt att få en bra uppföljning och 

överblick över medlemmarna. 

Jämför med Forum för utställare, som skickar fakturor till sina medlemmar. Inte helt 

jämförbart, då Forum har många företagare som medlemmar. 

Fråga kring fakturor till institutionsmedlemskap, då det kan vara lätt att missa för 

medlemmar om institutionen ej betalt medlemsavgift. 

Beslut att Azmara och Weronika bereder frågan och vi tar tag i det inför nästa år. 

 

 

5. Enkäten 

Karin, Elisabeth och Emma går igenom resultaten översiktligt. 

Sammanställning skickas ut till styrelsen via mail. Åsa ska se om det går att få ut till 

medlemmarna innan sommaren. 

Vad ska vi ta vidare? 

Ordna en mötesplats för att prata om de erfarenheter som medlemmarna tar med sig 

från pandemin. 

 

6. PM för styrelsearbete 

Kommentar som kommit in: ansvaret för webb bör ligga på två personer. 

Åsa mailar ut PM:et då flera i styrelsen haft problem med åtkomst via Teams.  
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Vi tar upp dialog kring PM:et i höst. 

 

 

7. Höstkonferens 

Beslut: konferensen blir på måndag 15:e november. 

Ett digitalt föredrag som man ser tillsammans, och enskilda aktiviteter i de olika 

regionerna.  

Karin ansvarig för att samordna. De regionansvariga presenterar en idé för innehåll på 

nästa styrelsemöte. 

 

 

8. Lunchseminarier med Forum för utställare 

Tema för kommande seminarier är Hot och hat. Fuism ansvarar för 2 av 4 tillfällen. Erik, 

Malin och Åsa utgör arbetsgrupp. Tipsa gärna om föredragshållare. 

 

9. Info till medlemmar om hösteventen 

Formulering bollas på mail. 

 

10. Ev fysiskt möte och övriga mötestider för HT 

6 september 15-16 

4-5 oktober. Fysiskt möte.  

8 november 15-16 

6 december 15-16 

 

 

11. Regional verksamhet  

  

 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

13. Mötet avslutas 

Åsa Thunström avslutar mötet. 

  

 

 

 

Emma Friberg   Elisabeth Corsander 

Sekreterare   Justerare 

 

 


