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Dokumenttyp Datum Protokollnr:  

Protokoll   2017-05-15 5-2017  

Ärende Mötestyp Plats Sida 

Styrelsemöte Connectmöte Distans 1/2 

Närvarande Frånvarande 
Sofia Säterskog, Johan Öhman, Maria 
Karlsson Öhman, Sara Wettergren, Malin 
Asp, Angela Jones 

Marie Ganters, Mari-Cristin Malm 

 
1. Mötet öppnas 20:15 

 
Genomgång av förra protokollets beslutspunkter: 

 
- Ansvarsområden, verksamhet etc, Johan skall skriva utkast Beslut: klart inför 

träffmötet i juni. 

 
- SKL och dödstalen (Vården i siffor, under dödfödda barn) 

Malin informerar att de räknar från v28, istället för från v22. Siffrorna blir då 
lägre och felaktiga. Svensk lag säger att man skall räkna från 22 veckor. Beslut: 
Mari-Cristin kontaktar dem och ber om mer info. Samt MC kontaktar Ingela 
Rådestad. Påpekar att det står felaktiga uppgifter. 
Beslut: frågar Mari-cristin om status 
 

- Angela ansvarar för medlemsbladet, bollar med Johan. Sofia har lite ideér om 

innehåll. Inriktning mot nydrabbade, ”du är inte ensam” Föräldrarberättelser. 

Förslag: Komma ut med medlemsblad en gång i kvartalet. 

Beslut:  Sofia har mailat angela förslag på medlemsbladets innehåll. Angela läg-
ger ut fråga om föräldrarberättelser på det slutna forumet. Vi önskar starta en 
arbetsgrupp med medlemmar som är tex journalister. Angela skulle samordna 
texter etc. Vi lägger ut en fråga om att vi söker en  redaktör, en frivillig uppgift. 
Kan vi betala för en redaktör är det bra, ev om vi får bidrag. Medlemsbladet som 
kommer ut i juni ansvarar Angela för. Ta upp det med arbetsgrupp samt redaktör 
och söka bidrag för det, på träffmötet i juni. Sofia skissar på förslag till förfrågan. 
 

- Efter Inez. Sara skall undersöka om Spädbarnsfonden kan delta i ”TV-soffa” vid 

visning på SVT i höst. 

Beslut: Lite tidigt ännu. Sara kollar upp det i september och oktober. 
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1. Ekonomi – Kvartalsrapport. Angela rapporterar att intäkterna ser bra ut januari tom 

april. Vi ligger på ca 40 000kr plus. Stora utgifter är betalda, utbildningshelg, stilla 

dagar samt jubileét. Trots det ligger vi på plus. Intäkterna för gåvor till forskning 

samt Solvända är lite låga. Vi bör marknadsföra det mer. 

Kolla upp: Charitystorm: dras månadsgivarbeloppen? Angela frågar dem. 
 

2. Ekonomi – Vad kan vi mer göra? Varifrån kan vi söka fler bidrag?  

Beslut: Kolla upp Region Skåne samt VG-regionen. Sofia mailar över kontaktuppgifter till 
Angela till kontakt på VG-regionen. Samt mailar kontakt till Skåne Regionen, sista ansök-
ningsdatum ligger i november. Även undersöka möjlighet att söka bidrag för punkt 6 nedan. 
Region eller myndighetsbidrag? Lyfter frågan mer under träffmötet i juni. Utnyttja tillfället 
till insamlingskampanjer i samband med filmvisningen vid allahelgona.  

 
3. Karins situation 

 
Karins arbetstimmar ökar med arbetsbelastning och föreningens verksamhet.  
 
Beslut: Om vi söker och får projektpengar så är det lättare att höja Karins arbetstid 
under tex en projekttid. Vi bör alltid räkna in administrationstimmar i de bidrag vi 
söker. Beslutet blir att göra en analys av situationen ordentligt. Sara träffade Karin i 
maj på kansliet. Kan vi byta lokal för att få Karin mer gemenskap i sin 
arbetssituation, kanske ett kontorshotell? Karin är mycket lojal. Kan vi höja Karins 
timmar på sikt? Bra med en högre kontaktgrad från styrelsen och kansliet. Kan vi 
erbjuda punktinsatser i extra timmar vid pucklar i arbetsbelastning. Angela 
kontaktar Karin och berättar att vi arbetar på en bättre situation. Om det kommer in 
flera beställningar under seminariet av Minnespåsar kan vi erbjuda extra timmar till 
Karin. 
 

4. Packning av Minnespåsar – Karin har förberett instruktioner för packevent. Aktiva 

gruppen i Göteborg är positiva till packning, de kollar upp datum som fungerar för 

flest deltagare. Angela återkopplar när datum finns. 

Beslut: VG-gruppen letar datum för packning! En packningskväll är nära förstående. 
 

5. Seminarium Karlstad 

 
Status: Johan och Maria hade möte med moderatorn 14/5. Johan och Maria köper 
etikettlappar som alla kan skriva sitt namn på vid registrering. Johan ringer Karin 
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Ekberg 16/5 och pratar om mötestid och arvode. Malin, Johan och Maria är på plats 
på Elite kl:08:00. 
 

6. Anhörigdokument - Kontakta imam el dyl? 

 
Sara pratade med en kontakt, som skall sätta Sara i kontakt med en Imam i Malmö, 
för att få deras synsätt på bemötandet av föräldrar vid dödfödda barn. Man söker 
ofta kontakt med Imam vid sorgsituationer. Kanske behöver vi ett kontaktnätverk 
och kontaktfamiljer som pratar persiska och arabiska?  
Beslut: Börja med att prata med en Imam för att få en bättre bild. Sara tar kontakt i 
Malmö.  
 

7. Hur stöttar vi DS runt om i landet, hur får vi fler aktiva? 

Beslut: Lyfta frågan under träffmötet i juni 

 
8. Efter Inez – Bla vad skall vi göra i nov när filmen visas på SVT? 

 
Beslut: Ovan. 
 

9. Rapportering från kansliet – Hur skall den se ut och innehålla? 

Beslut: Senaste aprilrapporten var en bra Månadsrapport. Bra med mer ekonomis 
inriktning. Bra med alla dokument per mail. 
 

10. Hemsidan & Sociala media 

 

Hemsidan och dess teknik fungerar bra nu. Beslut: Frågan om hur vi bör använda 

sociala media mer lyfts under träffmötet i juni. 

 
11. Medlemsantal – Får vi in för få nya medlemmar jämfört med nydrabbade per år? 

Förra året dog 414 barn, vi fick 77 nya medlemmar. I år har vi fått 28 nya medlem-

mar än så länge. Frågan har lyfts av VG-distriktet. Beslut: Frågan flyttas till träff-

mötet i juni. 

 
12. Övriga frågor  

 
Boken, Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad  är försenad pga bla att frågor om 
olika bemötanden i olika kulturer. Även avsnitt som riktigar sig till personalen 
arbetar Ingela Bendt lite extra med. Status: Utgivning till familjehelgen. 1 juni är 
boken färdig för tryck.  
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Avsätta extra tid till filmen Efter Inez och insamlingskampanjer som programpunkt 
under träffmöten. 
 
Vilka tider gäller för träffmötet 9-10 juni?  
 
Träffas 18:00  på hotell Best Western på Drottninggatan för förmöte. 
Middag 19:30. Sofia lägger förslag på restaurang.  
Frukostmöte 8:00 på hotellet 
Fortsatt möte i Lokalen (Margaretarummet, Citykonditoriet) 10-16.  
 
Nästa möte 
 
Fred 9/6 – Lörd 10/6 Stockholm 
 
9/8 kl 10:00 Möte med Göteborgs Stad på kansliet i Göteborg 
(Anmält att de kan delta: Sara, Angela, vem mer?) 
 
10-13 aug Familjehelg för de som deltar 
(Bokade: Sofia, Sara, Malin, Marie, Johan, Maria och Angela) 
 
Förslag på mötestider: 
- Mån 10/7 kl 20:00 Connectmöte 
- Träffmöte 9-10 september 
- Mån 9/10 kl 20:00 Connectmöte 
- Mån 13/11 kl 20:00 Connectmöte 
- Mån 11/12 kl 20:00 Connectmöte 
- 13-14 jan 2017 Träffmöte 
 

Vid protokollet:    Justeras av: 
 
 
 
Angela Jones     Sara Wettergren 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
Johan Öhman 
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