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Mötet öppnas av Malin kl 20:00 
 
 

1. 20:00 Val av mötessekreterare och justerare. 

Linda för protokoll, Johanna och Camilla justerar, Viveka för minnesanteckningar. 

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

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 

4. Gå igenom beslutslogg 
 

5. 20:15 Ekonomi – bokslut, status jan-feb 
 

Revisor har gått igenom verksamhetsberättelse, årsredovisning etc och det ser bra ut. 
’Facebook donations’ går fortsatt bra. I feb/mars kommer vi att få en bra överblick 
över medlemsantalet. Vi behöver göra en ordentlig ekonomisk planering för ökade 
ekonomiska kostnader (prognos efter första kvartalet) för 2019. Då får vi även svar 
från de privata stiftelserna och de lokala gåvorna. Sammanfattningsvis är den 
ekonomiska trenden fortsatt uppåtgående.  

 
 

Informationspunkter: 
 

6. Information och status inför årsmöte och inspirationshelg  
 
Det kommer både gamla och nya aktiva till Sigtuna vilket är roligt. En föreläsare som 
är aktuell för både drabbade och för de som ska stödja drabbade är bokad. Tema för 
helgen är ”mitt ledarskap” och föreläsaren kommer att utgå ifrån det.  

 
7. Information och status inför seminarium 10 maj. 
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Under vecka 11 går ett riksmail ut med inbjudan till seminariet. I dagsläget har vi 
fjorton inbjudna och vi önskar åtminstone sextio stycken till.  

 
8. Utvärdering det kalla brevet 

 
Det var första gången vi gjorde det och det finns lärdomar att dra. Varför gick det inte 
bättre? Vi behöver utvärdera och tar med oss den frågan till möte när vi träffas då vi 
har tid att analysera. Alex har stor erfarenhet av fundraising och han tror inte att det 
har att göra med att vi är ”okända”. Ämnet döda barn är alltid väldigt känslomässigt 
vilket är bra när man gör aktiviteter som dessa. Till nästa gång: en tydligare plan. Vi 
får inte vara för försiktiga men bör göra allt i små steg med möjlighet att ändra/ta 
bort delar som inte fungerar.  

 
9. PM – högre dödstal 

 
Viveka skickade nyligen ut PM ang att dödstalen ökat. Förvånad över att mottagandet 
varit svalt men vi avvaktar och ser om det händer något. Viveka har haft kontakt med 
flera medier. Malin har åter igen mailat till regeringskansliet ang. frågan. 
 
 

10. Övriga frågor 
 
-Status hemsidan 
Planen är att 15 mars byter vi över till den nya hemsidan (vi smyglanserar innan den 
riktiga övergången). Angela och Viveka har en del jobb kvar att göra. Angela visade 
oss bla hur gåvokorten kommer att se ut. Vi väntar ej på ny logga utan 
implementerar med den ”gamla”! Den nya loggan kommer inom kort att presenteras. 
Tekniken för solvändan är även klar!  
 
-Status styrelsen, valberedningen.  
Alex lyfte att det kanske vore bra att kvotera in ytterligare en man. Det finns ett par 
stycken i åtanke.  
 
-Information från Viveka ang. Meltwater (nya mediebevakningsprogram).  
Angela visar hur programmet ser ut och guidar oss igenom det.  
 
-Ny folder för anhöriga 
 Karin har gjort en ny bra folder för anhöriga som ska ligga i kassen. Tanken är att 
även göra en folder för arbetsgivare.  
 
-Samarbete med VSFB (föreningen Vi som förlorat barn)?  
Vi ska diskutera ett samarbete med VSFB. Vi kan exempelvis dela på vissa kostnader, 
hjälpas åt i visst påverkansarbete, kanske har vi en del gemensamma 
beröringspunkter.  
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11. Kommande möten:  
 
23 mars Sigtuna 
 
8 april telemöte 19:30 

  
10-11 maj Träffmöte Stockholm 

 
12. 21:00 -21:30 Mötesutvärdering 

 
Mötet avslutas 

 
 

Vid protokollet:     Ordförande 
 
 
 
Linda Gabrielsson     Malin Asp 
 
 
 
Justeras av:      Justeras av: 
 
 
 
Camilla Skoglund     Johanna Alterman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


