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Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte Distans Skype 

Närvarande Frånvarande 
Henrik Ahlstrand, Marie Ganters, Sofia 
Säterskog, Patrik Granroth,  Mari-Cristin 
Malm, Angela Jones, Johan Öhman 
 

 

 
1. Mötets öppnande, val av sekreterare 

 
2. Godkännande av dagordning 

 
3. Kansliet 

Elisabeth kommer avsluta sin anställning. Vi skall samtala med Elisabeths fackliga 
organisation, Union. Henrik har fått kontaktuppgifter av Elisabeth. Elisabeth önskar 
avsluta sin anställning 1 aug för att får stöd från TRR, dock har Spädbarnsfonden inte 
avtal med TRR. Spädbarnsfonden kontaktar KFO för vägledning. 

 
Beslut: Elisabeth blir uppsagd eller säger upp sig själv.  Vi tar råd från Unionen samt KFO i 
frågan.  Önskar ett fint avslut. Angela fortsätter vikariera som samordnare.  
 
4. Ett litet barn dör (Marie) 

Förhoppning att boken går till tryck till midsommar. Boken skall presenteras vid 
familjehelgen. Kostnader om ca 16400 tillkommer för editering etc, utöver budgeten på 
40000kr. Spädbarnsfonden skall vara avsändare, vi skall skriva förord. Möjlighet att ha 
boken även i elektronisk form? 

 
Beslut: vi trycker 1500ex. Angela meddelar Ingela Bendt om hur många ex vi skall trycka. 
Mari-Cristin kontaktar Ingela angående ny forskning. Marie skriver utkast på förord. 
 
5. Remisssvar socialstyrelsen 

Mån om att riktlinjerna kommer att spridas bra. Mari-Cristin tycker att riktlinjerna ser 
”bleka” ut. Kunskapsstöd, guide, inga riktlinjer. Socialstyrelsen är inget beslutande 
organ längre, men guiden det kan ses som råd. Ingela Rådestad inbjuden. 

 
Beslut: Marie Ganters deltar, 3,8,10 juni föreslår Marie. Socialstyrelsen önskar ha med 
föräldrar. Johan kollar med Maria om hon kan och vill delta. Annars kollar vi med någon i 
Stockholmsgruppen. Marie  återkopplar till Socialstyrelsen med lämpligt datum, föreslår 3 
juni.  Vi skall skriva remissvar, Mari-Cristin leder remissvaret. Andreas Ekengren kan 
språkgranska. (Tycka till om Socialstyrelsens förslag). Angela lägger dokumentet i FB-
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gruppen. Mari-Cristin gör ett utkast.  
 
6. Magasinet (Patrik) kl 11-12 

Svårt att få annonsörer och Patrik behöver hjälp att driva det. Vi frågar om Michael 
Östlund har möjlighet att ta över projektledarrollen. Emilie Simmons har hört av sig och 
vill hjälpa till att skriva. 

 
förslag på innehåll: 
 Spalt med distriktens kontaktuppgifter 
 Ledare 
 Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia 
 Webbprodukter 
 Ingelas bok: Årets julklapp 
 DS intervju  
 Reportage tillbaka till vardagen, arbetsliv, studier etc. När sjukskrivningen tar slut 
 Stödverksamhet över decennierna Nivå? 
 Minnespåsen  
 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 
 Status för Magasinet 
 
Beslut: Patrik kontaktar Michel och ser om han har möjlighet att ta över som projektledare, 
fråga om arvodet. Patrik gör överlämning till Michel. Patrik kan vara med att assistera. 
Angela försöker få in annonsörer, Patrik mailar lista på vem han redan har kontaktat. 
Angela lägger annonsinfon på FB-sidan. Vi kan lägger den även på aktiva gruppen. 
 
7. Övriga Frågor 
Forskningsrådet: Mari-Cristin har frågat Ingela Rådestad, samt Pernilla Alvelin som har 
accepterat och tackat ja att vara med i forskningsrådet. Mari-Cristin skall fråga Karin 
Pettersson också. 
 
Marie Ganters skall kontakta Karin Ekberg angående hennes projekt. 
 
Nationellt lotteri. Angela kollar om man behöver tillstånd från lotteriinspektionen. Söker 
fler priser, sedan marknadsför jubileumslotteriet på FB etc, skapar produkten. 
 
8. Mötet avslutas 21:00 

 
 
Angela Jones, sekreterare 


