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Styrelsemöte Go-to-meet  Göteborg 3 
Närvarande Frånvarande 
Angela Jones, Malin Asp, Alex Brekke, Viveka 
Stolt, Linda Gabrielsson, Sara Wettergren, 
Johanna Alterman, Camilla Skoglund 

Marie Ganters 

 
 
Mötet öppnas av Malin 09:30 
 
Dagordning styrelsemöte Göteborg  
 
 

1. Val av mötessekreterare och justerare  
Linda vid protokollet. Johanna och Angela justerar. 
 

2. Check-in, kort runda: Hur mår jag och vad har hänt sedan sist?  
Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Gå igenom beslutslogg 

 
 

3. 19:40 Ekonomi & dokument 
-Resultatrapport   
-Budget 2019 
-Verksamhetsplan för 2019 
-Strategi 2019-2022 
-Kommunikationsstrategi 2019 
 
Justeringar i budgeten 
Styrelsen beslutar: Angela för över så att det finns 500 000 kronor i forskningsfonden.  
 
Styrelsen beslutar: Vi ska upprätta en värdegrundsstrategi, vi arbetar vidare med 
värdegrundsarbete. 
 
Vi fortsätter att arbeta med strategin för 2019-2022 
 

4. Årsplanering 
-Kansliet redovisar årsplaneringen för 2019 
(Stora ansökningar, rapporter, kampanjer, familjehelg etc) 
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Årsmöte & Inspirationshelg 
-Programinnehåll 
-Vem gör vad under årsmötet 
-Valberedning och mötesordf. 
 
Årsmöte: Viveka blir protokollförare.  
Årsmöte: Vem blir ordförande?  
Inspirationshelg: Angela presenterar programmet.  
 

5. Fokusfråga/frågor under 2019 
-Fortsätta med att sänka dödstalen (bla nationell kartläggning) 
 
Se vad det blir för politiskt styre och sedan ta vidare från socialstyrelsens rapport till 
berörd minister. 
 
-Försäkringskassan (bättre bemötande, sjukskrivning/diagnos)? 
 
Påverkansarbete:  
 
 Sjukskrivning efter dödsfall av barn är en oerhört viktig fråga. Kan sorg bli 
”diagnostiserad” för att få rätt till sjukskrivning?  T ex blir föräldrar inte sjukskrivna 
om barnet inte dör på sjukhuset.  
 
 Det är för omfattande pappersarbete för drabbade föräldrar. Det måste finnas en 
enkel blankett! Vi behöver lobba för föräldraledighet i tre månader som standard. I 
Danmark får de 14 veckor var när barnet har dött. Angela ska ta fram underlag och 
Sofia tar frågan vidare.  
 
-Globala mål 

   
 
Insamlingskampanjfokus 
-Övergripande insamlingsfokus för 2019 (bla baserat på fokusfrågor) 
 

6. Insamling/samarbeten 
-Angela berättar om planer, status och tankar kring företagssamarbeten samt visar 
nya hemsidan 
 

7. Övriga frågor 
-Övriga frågor och sammanfattning och ev fortsättning ovanstående punkter om det 
behövs. 
-Lokal i Stockholm  
 
Vi undersöker om någon har kontakter som kan generera en lokal som vi kan 
använda kvällstid. 
 
-Ev seminariestatus  
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Vi funderar vidare. Halvdag + fika? Visa film? Vi vänder oss mot vårdpersonal. 
 
-Status och offert på ny logotyp från Volt 
 
När vi fått offert så har vi ett styrelsemöte och diskuterar. 
 
-Nominering av givare och företagssamarbeten till FRII innan 10/3. Angela 
informerar. 

  
  

 
8. Kommande möten. 

 
Ons 6 feb telemöte 19:30 
Tis 5 mars telemöte 19:30  
Mån 8 april telemöte 19:30 
 
Träffmöte Sthlm 1-11maj  

 
Telemöte ang logga initieras om möte behövs. 
 
Mötesutvärdering.  
 
Mötet avslutas. 
 
 
Vid protokollet:     Ordförande 
 
 
 
Linda Gabrielsson     Malin Asp 
 
 
 
Justeras av:      Justeras av: 
 
 
 
Angela Jones      Johanna Alterman 
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