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Protokoll Spädbarnsfondens styrelsemöte den 10 januari 2016 (skypemöte) 

 

Närvarande: Henrik Ahlstrand, Marie Ganters, Patrik Granqvist, Angela Jones och Sofia 

Säterskog 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Genomgång av föregående protokoll 

 

Fortsatt arbete med stadgarna på träffmöte i feb. 

 

Marie ska kontakta Atle för besked om inriktning på seminariet. Sensus hjälper till med 

annonsering av Atle-seminariet, kansliet administrerar. 

 

Nu är hemsidan på plats men fortsatt arbete pågår för att fixa det sista.  

 

Marie tar fram ett förslag till program till utbildningshelgen. 

 

Henrik tar fram verksamhetsberättelse för 2015 till träffmötet. 

 

Angela ska ta fram förslag till informationstext till DS om sändlistor och 

medlemsregister och vad som gäller. 

 

Uppdrag: kansliet kontaktar Sensus i Stockholm och hör om de har någon person som 

kan samtalspedagogik och om de skulle kunna hålla ett föredragspass på 

utbildningshelgen. 

 

4. Kansliet  

Beslut: Elisabeths provanställning övergår i fast tjänst. 

Styrelsen önskar lägesrapport/månadsrapport från kansliet. 

 

5. Forskningsansökningar 

Beslut: Ingela Rådestad tilldelas forskningsmedel på 60 000 kr. 

 

6. Distriktsamordnare 

Jenny Lundstedt tar över efter Therese Lindegård som DS i Göteborg.  

Marianne Stellin slutar som DS i Skåne. Marianne kommer att försöka hitta efterträdare. 

Marie kommer att ringa och prata med DS i januari. 

 

7. Ekonomin 2015 

Angela informerade om ekonomin. Det blir ett positivt ekonomiskt avslut för 2015, 

troligtvis ca 40 000 kr.  

Vi behöver revidera budgeten för 2016 utifrån årsslutet 2015. Vi antar och ev reviderar 

den budget för 2016 under träffmötet i februari. 

  

8. Seminarier 

Beroende på Atles ämne/inriktning får vi söka upp aktuella målgrupper utöver de 

maillistor som redan finns, exempelvis Migrationsverket, Polisen och socialtjänsten. 
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Folkets hus är bokat. Henrik hör med Ulrika Lignell och Ulrika i Lerum om de vill vara 

moderator, annars är Henrik det. Inbjudan till Atle-seminariet bör gå ut inom kort. 

 

9. Utbildningshelg/Årsmöte 
Utbildningshelgen 

Utbildningen vänder sig till distriktssamordnare, kontaktpersoner och de som ingår i en 

arbetsgrupp i ett distrikt. Det bör stå i inbjudan att det är ett begränsat antal platser på 

utbildningshelgen. Inbjudan till ds-listan om utbildningshelgen bör gå ut inom kort. 

 

Årsmötet 

Henrik håller kontakt med valberedningen. Handlingarna inför årsmötet kommer att 

läggas upp på hemsidan. Andreas Ekengren kommer att vara ordförande under årsmötet. 

 

Uppdrag: kansliet tar fram förslag till inbjudan till årsmötet, medlemsavi för 2016 samt 

ett följebrev till avin. Kansliet tar fram förslagen och skickar till styrelsen. Breven med 

inbjudan till årsmöte, medlemsavin och följebrev behöver gå ut inom två veckor. 

 

 

10. Företagsmedlemsskap/företagsvänskap 

Beslut: om att införa ”företagsvänskap”. Det kommer att gälla för ett år i taget, ex 2015, 

2016. Detta är innehållet i de olika nivåer av företagsvänskap: 

 

Företagsvän, 2000 kronor: 

 Diplom (per post) 

 Prenumeration nyhetbrev per mail.  

 Prenumeration Medlemsbladet, 2 gånger per år, per mail.  

 Företagsnamn och logga i Medlembladet.  

 

Företagsvän, 5000 kronor:  

 Diplom (per post) 

 Prenumeration nyhetbrev per mail.  

 Prenumeration Medlemsbladet, 2 gånger per år, per mail.  

 Företagsnamn och logga i Medlembladet.  

 Företagsnamn och logga på Spädbarnsfondens hemsida.  

 Spädbarnsfondens tidning Magasinet, 1 gång per år.  

 

Företagsvän, 10 000 kronor 

 Diplom skickas per post 

 Prenumeration nyhetbrev per mail.  

 Prenumeration Medlemsbladet, 2 gånger per år, per mail.  

 Företagsnamn och logga i Medlembladet.  

 Företagsnamn och logga på Spädbarnsfondens hemsida.  

 Spädbarnsfondens tidning Magasinet, 1 gång per år.  

 Företagsnamn och logga i Magasinet 
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11. Magasinet 2016 

Beslut: trycka mellan 2000-2500 exemplar av Magasinet 2016. Ytterligare justering av 

antalet tas senare under året. Patrik informerar om arbetssätt och vidare planering vid 

träffmötet.  

 

12. SAMS 

Styrelsen vill ta reda på om det finns någon ekonomisk påverkan för Spädbarnsfonden 

av att gå ur SAMS. Kontakt tas med Socialstyrelsens tjänstemän för klargörande. 

Eventuellt beslut om att gå ur SAMS tas vid träffmötet. För utträde krävs en ansökan 

innan SAMS årsmöte i mars.  

 

13. Revidering av SoS och SLL 
Sofia har gjort ett förslag till revidering av verksamhetsplan till Socialstyrelsen. vi 

klubbar det förslag som Sofia skickat ut i februari. Angela kollar på revidering av 

verksamhetsplan till Stockholms läns landsting. Beslut om slutlig justering av 

verksamhetsplanerna till SoS och SLL vid träffmötet. 

 

14. Övriga frågor 
Beslut: att trycka en ny upplaga av Ingela Bendts bok När ett litet barn dör. Marie kon-

taktar Ingela B. 

 

Under träffmötet i feb ska vi diskutera medlemsregistret och behörigheten till registret. 

 

Beslut: Vi kommer framöver att bort dagordningspunkten ”föregående protokoll” och 

Henrik lägger istället in kvarvarande frågor i den aktuella dagordningen. 

 

 


