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Protokoll styrelsemöte i Spädbarnsfonden 
Styrelsemöte 2021-10-14 kl 18.30-20.00 via Zoom. Ordförande mailar ut kallelse. 
 

Närvarande: Henrik Ahlstrand (ordf), Leah Zepeda Persson (vice ordf), Lena Ekberg, Åsa 
Tellgren-Roth, Urika Lignell, Matti Grip 
Frånvarande: Sofia Svarfvar (kass), Kristina Levin (sekr), Christer Jönsson 
 
Dagordning                                                                                                                            Ansvarig 
 
1. Mötets öppnande        Henrik 

Mötet öppnades av ordförande Henrik Ahlstrand      
 

2. Godkännande av dagordningen       Henrik 
Dagordningen godkändes. Åsa Tellgren-Roth valdes till mötets sekreterare.  
 

3. Val av justerare         Henrik 
Lena Ekberg valdes till justerare. 
 

4. Föregående mötesprotokoll       Kristina 
Eftersom Kristina var frånvarande gick vi inte igenom föregående protokoll. 
 

5. Beslutspunkter anmälda vid föregående möte     Henrik 
a) Styrelseledamöternas ansvarsområden 
Inga beslut fattades. 
 

6. Verksamhetsansvarig har ordet       Anneli 
Anneli Wikström informerade: 
Vikariat som stödsamordnare 
Ann Larsson i Kalmar har intervjuats av Anneli Wikström och Ulrika Lignell. Tjänsten är 
100% och avser stödverksamhet, utbildningar för sjukvården, samt eventuellt täcka upp 
för övrig personal vid behov. Mötet bestlutade att Sofia och Anneli ska förhandla om lön 
med Ann. Efter förhandling om lön och startdatum kan Ann erbjudas vikariat till sista 
februari 2022.  
 
Bilekta Autogirohanterening 
Mötet beslutar att kansliet får köpa in denna tjänst för att underlätta hanteringen av 
autogiro. Anneli ska kolla upp eventuell bindningstid. 
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SBU 
Föreningen har blivit tillfrågad av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
att vara med i en utvärdering. Ulrika erbjöd sig att var med och bidra i mån av tid. Leah 
kan hoppa in som reserv. 
 
Min sorg app 
En app som är avsedd för självhjälp utvecklas nu för föräldrar som mist ett barn. Det är 
forskare på Uppsala Universitet som står bakom och erbjuder oss att vara med i en 
studie. Inget beslut fattades. 
 
Filmskapande med Karin Ekberg 
Karin Ekberg och kollega planerar nu att återuppta planeringen av kurs i filmskapande. 
Projektet omfattar två helger: 13-14/11 och 27-28/11. Förslag att vikarierande 
stödsamordnare närvarar. Henrik och Leah ska vara med var sin helg. Möjligheten att 
använda lokal på Sensus ska undersökas. 
 

7. Ekonomi inkl insamling        Sofia 
Henrik rapporterade om det ekonomiska läget. Styrelsen har inte en helt klar bild än av 
läget men Tre händer hjälper till. 
 

8. Misstankar om oegentligheter      Henrik/Sofia 
Revisorn väntar på kvitton som inkommit till kansliet. Henrik undersöker möjligheterna 
för henne att var med på nästa möte. 
 

9. Stöd till drabbade/medlemsfrågor      Ulrika 
Ingen rapport. 
 

10. Forskning          Henrik 
Henrik rapporterade att forskningsnämnden har skrivit på avsiktsförklaring. 
 

11. Utbildning         Henrik 
Deltagandet i SAMS helgen Norrköping berördes kort.  
Föreläsningen efterlyses från SAMS. 
 

12. Påverkansarbete         Henrik 
Inget att ta upp. 
 

13. Personal/kansli         Henrik 
Inga beslut fattade. 
 

14. Övriga frågor         Henrik 
Inga övriga frågor. 
 

15. Nästa möte         Henrik 
Torsdag 28:e oktober, kl 18.30. 
 

16. Mötets avslutande        Henrik 
Henrik avslutade mötet. 


