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Marie Ganters, Johan Öhman 
 

 
 

1. Mötets öppnande 19:00 
2. Godkännande av dagordning 

 
3. Kansliet 

Status Kansliet. 
Möte bokat fredag med Unionen och Elisabeth 17 juni kl 10. 

 
4. Ett litet barn dör  

 
Tittade på kostnader för att starta och driva ett förlag. Angela har begärt ISBN serie från 
kungliga biblioteket, det kostar ingenting. Kostnaden för att lägga upp info om boken på 
bokinfo.se kostar 300kr. Fasta kostnader för lagerhållning, distribution samt försäljning är 
4200kr/år. Distrubitionsavtal upprättas med Stjärndistribution, som har offererat oss nämna 
priser. De tar även ca 15% för försäljning direkt till bokhandel. Planerad utgivning och 
presentation av boken, i augusti vid familjehelgen. 
 
Beslut: Vi beslutar att starta ett förlag.  
 
En fråga om ev. extra arvode till Ingela Bendt kan komma upp, vad för storlek kan det hand-
la om? Angela skall göra research på hur stor procent royalties brukar vara, i det fall vi för-
länger ett förlagskontrakt. Ett förlängt avtal kan komma i fråga då de 1500ex tar slut och vi 
trycker boken på nytt. Angela tar fram ett kontraktförslag och bollar med Ingela Bendt. 
Ändringsanmälan om att omfatta förlagsverksamhet är inskickad till Skatteverket. 
 
5. Remissvar socialstyrelsen 

Mari-Cristin har skrivit ett remissvar, fått input och hjälp av David Iggman.  
 

Beslut: Skicka in remissvaret. Sofia ändrar lite, mer skärpa i vissa meningar. Behåller 
innehåll. Jättebra remissvar.  Angela mailar remissvaret till Sos, Elin Linnarsson. 
 
6. Magasinet  
Patrik har börjat överlämning av projekt Magasinet till Michel Östlund. Vi väntar 
återkoppling. 
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Förslag på innehåll: 

 Spalt med distriktens kontaktuppgifter (Angela tar fram uppgifter) 

 Ledare(Henrik) 

 Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia(klart, Jeanette Neij har intervjuat) 

 (Webbprodukter (Angela) ) ev tas bort 

 Ingelas bok: Årets julklapp (vem skriver om den? Ingela?) 
DS intervju (Patrik gjort, klart) 

 Reportage tillbaka till vardagen, arbetsliv, studier etc. När sjukskrivningen tar slut 
(Johan  Öhman & Maria Karlsson, skall intervjuas av jounalistvän. Johan arrangerar.) 

 Minnespåsen (Angela) 

 Mari-Cristin forskning (aktuell forskning) 

 Faktaruta: Forskning, hur mycket har vi delat ut under årens lopp? Vilka har fått?  
(Henrik mailar dokument om vilka som fått forskningsanslag 1992-2014 till Mari-
Cristin) 1,6 miljoner under åren. 

 Stöd vår verksamhet/Solvända/Företagsvän (vem skriver text om det? Michel 
genom info från hemsidan?) 

 Övriga notiser 
  
Färdigt i början av oktober, ges ut till Allhelgona helgen. 
  
 
Beslut: Bonnier och Libero har visat lite intresse för annonsering, inget konkret. Patrik 
skickar ett magasin till nytt tryckeri för offert. Vi har fått en bra offert redan, på ca 15000kr 
för 2500ex. Vill se hur offerten påverkas av samma sorts papper som använts tidigare.. 
Väntar återkoppling av Michel, för övertag av projektledning av Magasinet. Ett utkast 
färdigställs (av det material som är färdigt) till träffmötet i aug. 
 
Vi bedömer att Magasinet håller budgeterade kostnader, även utan annonsintäkter, pga 
lägre arvode samt lägre kostnader för tryck. 
 
7. Övriga Frågor 
 
Engelska översättningen klar av foldern ” Att mista ett barn”. Engelska foldern postas till 
kansliet. Vissa tekniska problem med layouten för de språk som läses från vänster till höger. 
Patrik har fortsatt kontrakt. Patrik mailar pdf för engelska översättningen till Angela som 
lägger upp den på hemsidan. 
 
Nästa möte: Skypemöte: Mån 11 juli 20:00 

 
8. Mötet avslutas 20:20 


