
Spädbarnsfonden 
Stöd – Information – Forskning – Utbildning 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Internet Postgiro  Org.nr 

Spädbarnsfonden Stigbergsliden 18  kansliet@spadbarnsfonden.se  802012-1193 

Stigbergsliden 18 41463 Göteborg 031-387 57 57 www.spadbarnsfonden.se       90 02 12 – 2             
414 63 Göteborg 
    

Dokumenttyp Datum Protokollnr: 

Protokoll   2018-12-18 12-2018 

Ärende Mötestyp Plats Sida 

Styrelsemöte Distans   2 

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

Marie Ganters 

 
 
Mötet öppnas av Malin 19:30 
 
Dagordning styrelsemöte distans -  18 december 19:30-21:00 
 
 

1. Val av mötessekreterare och justerare  
Linda vid protokollet och Camilla justerar. 
 

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

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll  
 
 

4. 19:40 Ekonomi – Resultatrapport januari till och med november – se underlag 
- Julkampanj, status. 
- Giving Tuesday kampanj 27 nov, utfall.  

 
Båda kampanjerna gav några tusen och gåvobevisen fortsätter att komma in.   

 
5. 19:50 Diskussionsfråga: Seminarium, våren 2019. Skall vi ha seminarium?  

Förslag: Att vi arrangerar ett kostnadseffektivt seminarium med maxtak.  
Tema: Rutiner, stöd och bemötande. Ev tillägg av information om förebyggande 
åtgärder (minskade fosterrörelser etc)? 
Plats? Föreläsare? 
 
Styrelsen beslutar: att vi vill arrangera ett seminarium under den senare delen av 
våren, i slutet på april/början på maj.  
 
Innan träffmötet i januari är det ett kanslimöte och då kommer det att planeras mer 
inför detta seminarium. Det kommer även att diskuteras mer på styrelsemötet och 
gås in på mer i detalj.  
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6. 20:10 Diskussionsfråga: Logga, kort diskussion och input om underlaget. 
Angela och Viveka försöker hitta någon som kan hjälpa oss med loggan, att jobba 
vidare med det som vi redan är överens om. Förslagsvis får vi tre alternativ att ta 
ställning till.  
  
 

7. 20:30 Information: Kort om mötesförberedelser inför träffmöte i januari:  
- Viktiga frågor för dagordningen? 
(Strategi och verksamhetsplan skall antas i januari, samt revidera aktivitetsplan och 
kommunikationsplan. Fastställa budet för 2019) Fokus/påverkansfråga? 
Årsmötesfrågor? 
 
En punkt som kom upp på mötet i Sthlm var problemen med försäkringskassan som 
de flesta drabbade upplever att de har problem med. Vi diskuterar vidare på 
januarimötet huruvida det kommer att vara en fokusfråga/påverkansfråga under 
2019.   
  
Strategin är även en av de viktigaste frågorna och vi behöver arbeta fram ett förslag 
på en ny strategi som vi ska jobba efter framöver. Verksamhetsplanen kommer att 
utformas efter den nya strategin.   
 
Program för inspirationshelgen behöver tas fram. En önskvärd punkt är hur man 
håller slutna samtalsgrupper/öppna träffar, då det upplevs att de ser väldigt olika ut i 
landet. 
 

 
8. 20:40 Övriga frågor 

-Rapport från socialstyrelsen 
 
Det är otroligt att den äntligen har kommit och den konstaterar tydligt att det går att 
göra något åt dödföddheten, det går att minska siffrorna. Om socialstyrelsen 
verkligen ger det här i uppdrag till regeringen att minska antalet dödfödda så 
kommer det att ge resultat. Pressmeddelande har gått ut från Spädbarnsfonden 
tidigare i dag.  
 
-Marknadsföring på Instagram 
Alex har de senaste tre veckorna gjort en del reklam på Instagram för Amazon Watch 
och den marknadsföringen har betalat sig och även gått med vinst. Vi överväger 
också att använda oss av det på Instagram då det är relativt billigt och man kan följa 
det live och pausa när man vill. Vi pratar mer om det och andra reklammöjligheter i 
januari på träffmötet.    
 

9. Uppdatering av beslutslogg 
 

10. Nästa möte 11-12 jan träffmöte GBG 
 

20: 50 Mötesutvärdering 
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Mötet avslutas.  

 

 

 

Vid protokollet    Justeras av 

 

 

 

Linda Gabrielsson    Camilla Skoglund 

 

 

 

Ordförande 

 

 

 

Malin Asp 

 

 

 

 

 

 
  

 


