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1. Mötets öppnande, val av sekreterare 

20:45, Angela Jones 
 

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Kansliet 
Personalmöte framflyttat, uteblev 11/5. 
 

4. Seminarier 
5st anmälda  + 2st DS Gävleborg. 
Hur skall vi nå ut till fler?  
Kontakta/maila: Begravningsbyråerna enligt SBF-listan, skicka i juni och sept. Skicka ut 
till egna nätverk (styrelsen) . Påminna och skicka om inbjudan innan sommaren sedan i 
aug/sept. Angela mailar ut inbjudan samt affisch till styrelsen. Angela mailar inbjudan 
som nyhetsbrev till styrelsen. 
 
Angela kollar med RB-comm om vi kan hyra tillfälligt plats hos tidigare 
internetleverantören RB-comm för att skicka en omgång inbjudningar med vår stora 
sändlista om 80000 e-postadresser, dels för att ”rensa” listan samt för att nå ut till fler. 
Om det går, vad är kostnaden? 
 

5. Familjehelg 
Fullbokad. Mari-Cristin annonserar om det finns intresse att delta i viss forskning under 
familjehelgen, under helgen. Ev besöker Sofia Wiggersvik i juni. (Vår kontakt på 
campingen heter Ulrica Berndtsson 0523-326 35). 

 
Största punkter att göra nu är: 
-Boka Kungshamns kyrka och hitta officiant (Sofia har mailat bra kontakt) Angela har 
fortsatt kontakt med Kungshamns församling. 
- Barn/familjeunderhållning. Vi har fått förslag från campingen som Angela följer upp. 
- Heliumtuber. 
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6. Saleduck  
Kolla upp dem på konsumentverkets hemsida, samt allabolag.se (kollar org.nr och 
omsättning) 
 

       Om ok, prova ett halvår. Hur lång ”uppsägningstid är det”. Angela kontaktar dem. 
 
7. SFOG-veckan, Örbro i sep 

Skall vi delta? SFOG-Veckan är Sveriges mötesplats för svenska gynekologer, obstetriker 
och andra för obstetrik och gynekologiintresserade läkare. 
http://sfogveckan.se/ 8000kr + moms för bord. (Alla läser om SFOG på hemsidan) 
Vänta till nästa års barnmorskekonferens i Stockholm istället? Mari-Cristin tar reda på 
hur och var den blir nästa år. 
 

8. Råd kring minskade fosterrörelser 
Mari-Cristin kommer att träffa Ingela Rådestad under Jordemorskonferensen 12/5, skall 
fråga om det är något vi bör lägga till. Skall vi tillsammans med Socialstyrelsen ge ut en 
gemensam broschyr? Mari-Cristin och Marie träffar Socialstyrelsen, bestämmer 
mötestid. Sofia mailar kontakten på Socialstyrelsen till Mari-Cristin och Marie. 
 

9. Foldrar 
Små ändringar kvar i layouten. Efter detta godkänner vi versionen och då kan de 
fortsätta med layout på de andra språken. Väntar på två översättningar ännu från 
översättarna.  

 
10. Ett litet barn dör (Marie) 

Marie har varit i kontakt med Ingela Bent och hon vill revidera boken med ett HBTQ 
perspektiv. Beslutas att ta fram boken. Budget: arvode Ingela Bendt 20.000 kr + övrigt 
bok 20.000 kr.  

 
 

Ingela Bendt arbetar på att få boken i tryck till midsommar. Ingela vill presentera boken till 
familjehelgen. Mari har förmedlat kontakt mellan Mari-Cristin och Ingela Bendt, samt 
föräldrapar för uppdaterade berättelser. Ingela Bendt föreslog att Spädbarnsfonden skulle 
starta eget förlag. Marie kontaktar Ulrika Slottner som har förlaget Idus, för info runt 
förlagsarbete. Marie skickar över info om förlag till styrelsen. Marie gör ett förslag/utkast 
på förord till boken. 
 
Hur skulle det fungera med förlag med juridisk person (förlag) till ideell förening. Måste det 
vara en enskild juridisk person? Angela kollar upp. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sfogveckan.se/
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11. Magasinet 
förslag på innehåll: 

 Spalt med distriktens kontaktuppgifter 
 Ledare 
 Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia (Jeanette Neij intervjuar) 
 Webbprodukter (Angela tar fram förslag) 
 Ingelas bok: Årets julklapp 
 DS intervju (Patrik intervjuar) 
 Reportage tillbaka till vardagen, arbetsliv, studier etc. När sjukskrivningen tar slut 
 Stödverksamhet över decennierna Nivå? 
 Minnespåsen (Angela skriver om minnespåsarna, försöker hitta någon som har mottagit     
dem på sjukhus för intervju, samt ev vårdkontakt som delat ut dem.) 
 Mari-Cristins forskning  
 Faktaruta: Forskning, hur mycket har vi delat ut under årens lopp? Vilka har fått?  
 1,6 miljoner under åren 
 Stöd vår verksamhet/Solvända/Företagsvän  
 Övriga notiser 
 Patrik kommer att fånga med några journalister 
 Layout? 
 Färdigt i början av oktober 
  
Patrik har kontakt med Michel Östlund som vill göra Magasinets layout. Har fortsatt 
kontakt med Michel. Arvode 25000kr. 
 
DS-intervju gör Patrik, Jeanette Neij gör Ingela Bendt intervju. 
Fler skribenter behövs samt fotografer /bilder. Vi kan söka i vår medlemsdatabas och höra 
om någon/några vill fotografera? 
 
12. Övriga Frågor 
 
Göteborgs Stads ansökan, fyller i ett webformulär för ansökan. 
 

- Lokalhyror GBG 75000kr 
- Minnesstundskostnader och DS-verksamhet 25000kr 
- Seminariekostnader 100 000kr 
- Utbildning av samtalsledare. 30 000kr 
-  

Henrik mailar Angela länk till webformuläret. Henrik lägger till Angela som kassör. 
 
Hur når vi ut med att forskningsstipendiet finns? Annonser är dyra. Andra kanaler?  
Tex: Stora stiependieboken o likn. Kostnad? Angela kollar. Skapar webformulär för 
forskningsansökan. 
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Mari-Cristin berättar om vår kontakt med vår norska systerförening angående samarbete 
kring att nå ut med information till gravida. De vill starta en hemsida med råd och 
information.  
 
Mari-Cristin frågar om forskningsråd. Vi bör titta på stadgarna kring forskningsrådets val till 
nästa årsmöte. Hur utses forskningsrådet? Vad är riktlinjerna för forskningsrådet? Mari-
Cristin sammankallar ett råd, förslag på personer: Ingela Rådestad, Karin Pettersson, 
Pernilla Wilin, i anslutning till att ansökningsperioden har gått ut. 
 
Henrik och Mari-Cristin bollar idéer kring riktlinjerna för forskningsrådet. 
 
 
Nästa möte: Måndag 13 juni 20:30 via Adobe Connect.  
 
 
13. Mötet avslutas 

21:30 
 
 
 
 
 
Angela Jones, sekreterare 


