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Ärende Mötestyp Plats Sida 

Styrelsemöte Go-to-meeting Hafsten  2 

Närvarande Frånvarande 
Angela Jones, Malin Asp, Camilla Skoglund, 
Linda Gabrielsson, Viveka Stolt, Sara 
Wettergren, Johanna Alterman  

 Marie Ganters, Sara Wettergren, Alex 
Brekke 

 
 
Mötet öppnas av Malin 08:40. 
 
Camilla Skoglund utses till justerare. 
 
 
 

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

 

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 

3. Gå igenom beslutslogg 

 

4. Beslutsfråga: Från och med 1 augusti avslutar Angela Jones sin anställning, regleras 

med slutlön 25 aug. Angela börjar som konsult enligt avtal mellan Angela och 

Spädbarnsfonden. Hon kommer att fakturera månadsvis. 

  

Styrelsen beslutar: Att Angela går över på konsultavtal. 

 

5. Beslutsfråga: Momspliktighet, ansöka om F-skatt. 

I och med Angelas nya anställningsform så är det fördelaktigt om vi ansöker om 

momspliktighet och F-skatt.  

 

Styrelsen beslutar: Innan vi ansöker ska Angela bara säkerställa att gåvointäkter ej 

påverkas. 

 

 

6. Ekonomi – Resultatrapport januari till och med juni & FB donations. 

 ekonomiskt underlag. 

 

 

 

7. Mail för att konvertera sms-givarna till autogirokunder – resultat 

 

Viveka fick en lista på alla som hade betalat in via föreningsinsamling. 
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800 mail gick ut och 2-3 stycken konverterade till att bli månadsgivare. Positivt med 

varje ny månadsgivare! 

 

8. Hösten -Vi har planer för filmlansering och julkampanj. Skall vi uppmärksamma 15 

oktober på något sätt? 

 

Pressmeddelande om att vi lanserar filmerna och gör ett ”happening” av det. Linda 

kommer även att visa filmen under bokmässan i Göteborg där hon ska hålla 

seminarium i ämnet spädbarnsdöd.  

 

15 oktober -det är för ont om tid för att göra någonting större runt 15:e oktober som är 

Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Vill distrikten göra något enskilt så är 

det förstås bra.  

 

Vi kommer att ha julkampanj. 

 

 

 

9. Övriga frågor 

 

Kommunikations-praktikant till våren? 

 

Styrelsen beslutar: Diskussion om vad det skulle kunna ge oss. Risken är att det blir 

mer jobb än vad det ger. Man vet aldrig vad man får och det är oerhört avhängande av 

vilken person det blir. Eventuellt kommer det att ta mer av Vivekas tid än det kommer 

att ge. Vi pratar mer om det på oktobermötet! Tydliga riktlinjer krävs och vi måste 

veta helt säkert vad vi skulle vilja ha ut av en praktikant.    

 

 Samarbete med sjukvård/forskning 

  

Delförening/forskningsnämnd för sjukvårdspersonal att engagera sig i 

spädbarnsdöd(perinatal död). Två obstetriker på SÖS kontaktade oss och ett samarbete 

diskuteras. Intresset finns! Det skulle även bli ett sätt att hitta personer för ett 

nationellt forskningscenter 

    

 

E-bok Ett litet barn dör 

 

Styrelsen beslutar: Vi ska ha Ett litet barn dör i E-bok. Kostnaden är 2000 kronor.  

 

Ljudbok återkommer vi till men vi håller på att se över om det även finns möjlighet 

för det.  

 

  

Barn-minnesplats på Skogskyrkogården  

 

Det blir en invigning av minnesplatsen den 31 augusti kl 14.  

 

10. Nästa möte: fre-lör 5-6 okt.  

 

Distansmöte efter valet, 19 september 
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Mötet avslutas 09:30 

 
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 
 
 
Linda Gabrielsson            Camilla Skoglund 
 
 
 
 
Ordförande Malin Asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


