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Dokumenttyp  Datum  Protokollnr:    

Protokoll    2017-09-25  9-2017    

Ärende  Mötestyp  Plats  Sida  

Styrelsemöte  Distansmöte  Connect  1/2  

Närvarande  Frånvarande  

Johan Öhman, Sofia Säterskog, Sara  

Wettergren, Malin Asp Angela 

Jones  

Mari-Cristin Malm, Marie Ganters, Maria 

Karlsson Öhman  

  

1. Mötet öppnas av Johan 19:10.  

  

2. Genomgång och godkännande av förra mötets protokoll (9/8) Stämmer, 

förutom att vi korrigerar punkt 6. Budget. : Budgeten antas preliminärt för 

Socialstyrelsens ansökan. Budget justeras och fastställs under oktobermötet 

2017. Föregående mötesprotokoll godkänns med ovanstående justering.  

  

3. Genomgång och uppdatering av Beslutslogg (pratar mer om namnbank, 

namnförslag till styrelsen.) Sara förklarar hur beslutsloggen fungerar och hur 

vi kan arbeta med den. Beslutsloggen ligger i dropboxen tillsammans med 

andra dokument, såsom dagordningar etc.  

  

4. Status bank/attest/autogiro  

  Angela förklarar hur tjänsten fungerar. Autogiro är startat via Swedbank. Skall  

 starta tjänsten i Fortnox.   

  Beslut: Angela provkör sedan kan vi ”släppa” tjänsten till våra medlemmar  

 och ev.  till julkampanj. Kostnader 500kr/år och 1,8 per autogirobetalning.  

 Fortnox kostnad  är 99kr/år.  

  

5. Efter Inez status – SVT  

Beslut: Sara kontaktar SVT och ser om vi får plats i media dagen innan 

filmvisningen. Samt säga att vi är på plats med sluss efter filmen ev.  

  

6. Kampanj Efter Inez  

Sara berättar om tilltänkt kampanj för Efter Inez. Vi skapar en kampanj över 

Allahelgona när filmen visas på SVT. Facebook-kampanj med trailer för filmen 

samt en kortare text samt hashtags. Även en stillbildsvideo med samma 

budskap som rullar längst upp på FB-sidan samt på hemsidan under samma 

period. Samköra hashtags med Efter Inez.   
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Beslut: Vi gör en sådan kampanj, uppmanar till swishgåvor. Startdatum blir 

30/10 v. 44-46. Betalar för annonser på FB. Skriver nyhetsbrev. Angela skapar 

kampanjen och lägger ut i social media. Angela kontaktar Karin om trailern 

och stillbilder.   

  

7. Spädbarnsfondens forskningsnämnd   

   Beslut: Tar upp frågan igen under oktobermötet.  

  

8. Dagordning 7-8 okt  

Beslut: Angela reviderar dagordningen enligt önskemål. (Mer tid tid 

verksamhetsfrågor, personalfrågor, SBU etc)  

  

Beslutsärenden:  

9. Offert tryck somaliska foldrar  

Beslut: Vi kan inte trycka upp alla språk, för det skulle vara för kostsamt. Vi skulle 

behöva mycket trycka upp så stora antal för att vi skulle kunna distribuera rimliga 

antal. Beslut är att vi inte trycker upp.   

10.  Övriga frågor  

  

- Status: Världsrekordförsök Theas Änglar Sofia var med på AW på fredag och 

berättade om föreningen, vilket var uppskattat. Insamlade medel blev mellan 

2200030000kr inte helt klart ännu.   

  Beslut: Vi skickar tackkort till Krister Arnell och Annika Finn.   

  

- Kommande media: Vi föräldrar, 30/9 intervju med DS i Uppsala Camilla Skoglund i 

UNT.  

  

- Bokrelease i samband med en av visningar av Efter Inez på Kulturhuset i Stockholm.   

 Beslut: Malin Asp ansvarar och samordnar. Bjuda på något att dricka, 

alkoholfritt,   samt något att äta. Angela hjälper med ramarrangemang. 

Undersöker datum och   budget.  

  

http://www.ffsd.se/
http://www.ffsd.se/
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- Ny mötesplattform.  

  Beslut: ”Go to meeting” på förslag, vi kan ladda ned och testa en testversion. 

Angela   laddar ned och testar och informerar vidare.  

  

- Valberedningen: Vi behöver uppdatera dem om att tre slutar till årsmötet. Johan 

kontaktar dem. Angela mailar Johan kontaktuppgifter.  

  

  Visningen av Efter Inez 2 oktober. Malin och Johan kommunicerar vidare. Sara 

ser   filmen 27/9 i Malmö.  

  

 

  

  

  

  

Vid protokollet  

  

  

  

 

 

 

Angela Jones           

  

  

  

  

Ordförande            
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