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Dokumenttyp Datum Protokollnr: 

Protokoll   2018-06-25 6-2018 

Ärende Mötestyp Plats Sida 

Styrelsemöte Go-to-meeting Distans 2 

Närvarande Frånvarande 
Angela Jones, Malin Asp, Johanna Alterman, 
Alex Brekke, Viveka Stolt, Camilla Skoglund, 
Linda Gabrielsson 

 Marie Ganters, Sara Wettergren, delvis 
Alex Brekke 

 
 
Mötet öppnas av Malin 19:45, Johanna valdes till justerare. 
 

1. Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist? 
 

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
Styrelsen beslutar: Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 

3. Gå igenom beslutslogg 
 
Malin och Ingela Rådestad planerar att ha möte med Socialstyrelsen, etablerad kontakt 
finns. 

 
 

4. Insamling – Gratis adresslista - status? 
 
Startas tidigast efter valet. Riskanalys görs först och sedan förs vidare diskussion. En plan 
finns och vi är positiva till att prova gratis adresslista. Alex tar fram ett utkast till ett bra 
brev. 
 
Alex är tvungen att lämna mötet. 

 
 

5. Ny DS i Uppsala- Kristin Wahl. Beslutsfråga. 
 
Kristin Wahl har arbetat tillsammans med Camilla under våren och de har en nära 
kontakt.  Camilla Skoglund och Karin Larsdotter ska ha överlämnings – och 
informationsmöte med Kristin inom kort, inför hennes nya uppdrag som DS.  
 

Styrelsen beslutar: Att Kristin Wahl blir Upplands DS. Vi ändrar samtidigt distriktets namn 
från Uppsala till Uppland. 
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6. Patientinformation  
 
Frågan om patientinformation kom upp genom en medlem. Information/foldrar borde 
finnas på alla sjukhus, likställt i hela landet. Vad händer när barn dör hemma? Vad 
händer när barnet dör på sjukhus? Vad händer när barn dör i magen?  
 
Styrelsen beslutar: att samla in information från drabbade föräldrar och sjukhus och 
göra en sammanställning. Ev kontakta SKL och Socialstyrelsen, med resultatet av 
undersökningen, som en del i föreningens påverkansarbete. Vi följer upp frågan på nästa 
möte. 

 
7. Familjehelgen – status 
 
132 personer är anmälda hittills. Angela berättar lite om programmet och appen som 
kommer att användas.  

 
8. Övriga frågor 
 
En utvärdering av verksamheten kommer att göras i augusti, både ekonomisk 
utvärdering och utvärdera verksamheten efter strategi och verksamhetsplan. Underlag 
tas fram av verksamhetsansvarig, utvärderingen blir en diskussionsfråga i oktober. 
 
Ev kan vi under familjehelgen påbörja en sammanställning av patientinformation, under 
ledning av de i styrelsen som är där.  
 
Träffmöte i oktober i Stockholm (5-6 eller 6-7 okt) 

 
 

9. Nästa möte: måndag 6 augusti kl. 19:30 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
Mötet avslutas 20:45 
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Vid protokollet    Justerare 
 
 
 
Linda Gabrielsson            Johanna Alterman 
 
 
 
 
Ordförande Malin Asp 
 
 
 
  
 


