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Dokumenttyp Datum Reg.nr Sida 

Protokoll   15-16 okt 2016  1/4 

Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte 2 dagar Träffmöte Göteborg 

Närvarande Frånvarande 
Sofia Säterskog via skype, Mari-Cristin Malm, 
Johan Öhman, Maria Karlsson Öhman, Marie 
Ganters, Angela Jones,  

Patrik Granroth, Henrik Ahstrand 

 
 

1. Mötets öppnande 20:30 
2. Godkännande av dagordning 

 
3. Kansliet 

Elisabeth har skrivit under uppsägningen och skickat över den. Hon slutar 15 Augusti 
och är sjukskriven fram tills dess, hennes lön sattes till x i månanden från 1:e april. 

 
- En fråga kvar, hur ser Elisabeths kompbankstid ut? Elisabeth vill skriva ett 

avskedsbrev och tack och posta på FB-aktiva sidan, utkast först till Henrik. Henrik 
pratar med Elisabeth under v28. Elisabeth informeras om att hon tas bort från FB-
aktiva sidan. 

- Skriva kontrakt med ny kanslist, Angela Jones, ta upp det under träffmötet under 
familjehelgen.  

-  
4. Ett litet barn dör. 
  
 Förfrågan om utökat arvode till Ingela Bendt för revidering av boken, ”Ett litet barn dör” 
 
Bakgrund till ev utökat arvode: Mycket mer arbete än först förväntat. Fler delar behövs 
uppdateras inte bara att inkludera HBTQ perspektiv.  Ingela Bendt lämnar manus till Blue 11 
augusti. Johan behöver omarbetat manus för att läsa och kunna ge synpunkter. Johan har 
hittills fått originalversionen och har börjat läsa den.  Henrik kan också läsa manuset under 
vecka 29. Henrik mailar Ingela själv på Ingela.bendt@gmail.com och ber om nytt manus 
samt vidarebefodrar till Johan så att de kan läsa den reviderade boken. 
 
Angela mailar Ingela och ber Ingela inkomma med en formell fråga om utökat arvode, stor-
lek och tidsperspektiv. 
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Beslut på föregående möte att starta förlag: Förlag är startar genom att Skatteverket har 
informerats om att vi vill inkludera det i vår verksamhet. Avtal har skickats för påskrift av 
Stjärndistribution för att lagerföra, hantera och administrera bokförsäljning mot bokhandel. 
Ett visst antal ex finns på kansliet för egen direktförsäljning. ISBN nr har begärts fån Kungliga 
Biblioteket, vi har fått en serie. ISBN nr är vidarebefordrat till tryckeriet. 
 
Kvar är således: 
- Färdigställande av förlagsavtalet. Beslut: Angela tar fram utkast 
- Tryck av boken, vilket Blue ombesörjer åt oss. 
 
 
 Priser 
 Uppdatering av typografin på omslag och i inlagan: 3 200:- 

 Projektledning: 3 200:- 

 Ombrytning 208 sidor á 25:-. S:a 5 200:- 
 Korrekturläsning: 4 800:- 
 Tryck inkl frakt 1 000 ex: 22 696:- 
    1 100 ex: 23 235:- 
    1 200 ex: 24 139:- 
    1 500 ex: 26 419:- 
 

Trycka fler exemplar? Beslut: Angela kollar med Blue vad det kostar att trycka 500ex 
till? Mot ett nytryck på en mindre upplaga? 
 

5. Foldrar 
 
Patrik lämnar över fortsatt kontakt till Angela angående foldrar. 
Engelska är klar och har distribuerats till kansliet. Karin kommer inom kort att börja skicka 
ut dem till utvalda sjukhus. 
 
Översättningen till Persiska, Somaliska, Arbiska, Dari och Sorani är klara. Problem med 
layout enligt nedan. 
 

- Tekniska problem med mellanrum i texterna. Kontakt har gjorts med Just Nu 
tryckeriet och översättarna, Transcom. De får lösa de tekniska problemen 
sinsemellan. Angela har kontakt med båda instanser. 

- Inkludera i följebrevet om varför vi har valt just de språk vi har valt. Orsak = 
Rådgivning från Transcom, översättningsföretaget.(de mest talade språken) Om 
man önskar foldern till ytterligare språk, kan vi hänvisa till Transcom. 
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6. Magasinet  
Patrik har pratat med Michel och lämnar över till Angela för fortsatt kontakt om   
magasinet. Jeanette Neij har skrivit en text om Ingela Bendt som hon mailar över till 
Michel 
  

 Förslag på innehåll: 
 Spalt med distriktens kontaktuppgifter (Angela sammanställer) 
 Ledare(Henrik) 
 Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia (Jeanette Neij, klar) 
 Webbprodukter (ev hoppa över?) 
 Ingelas bok: Årets julklapp (Be Michel utforma som typ annons?) 
 DS intervju (Patrik, den skall vara klar?, intervju med Stockholmsgruppen) 
 ”Familjeporträtt” (Johan Öhman & Maria Karlsson Öhman, journalistvän intervjuar dem  
under sommaren) 
 Stödverksamhet över decennierna Nivå? (Marie Ganters) 
 Minnespåsen (Angela skriver, i intervjuform) 
 Mari-Cristins forskning (Mari-Cristin) 
 Faktaruta: Forskning, hur mycket har vi delat ut under årens lopp? Vilka har fått?  
 1,6 miljoner under åren (Mari-Cristin) 
 Stöd vår verksamhet/Solvända/Företagsvän (utforma som annonser/info?)  
 Övriga notiser? 
 
Beslut: Önskar en sammanställning från Patrik om exakt vad som är klart och vad han har 
mailat till Michel. Angela kontaktar Patrik och har sedan fortsatt kommunikation med 
Michel. Arvode? Korrläsning? Jeanette Neijs intervju mailad till styrelsen. Angela mailar 
Jeanette om att få kopia på intervjun. Tidsplan: Augusti deadline för texter. Magasinet blir 
efter budgetstorlek. 
 
Angela kontaktar Fonus, ang annons i magasinet samt artikel. Angela frågar Ingela Rådestad 
vilken hennes kontakt på Fonus är. Vi kan även erbjuda en länk på vår hemsida till deras 
infosida om Cubitus. Kontakta Patrik angående de ev Liberoannonsen. 
 
Sofia tar över projektledningen för nästa medlemsblad. 
 
7. Familjehelgen 

-Allt är klart! 
 

8. Övriga Frågor 
Fråga Karin om hon vill komma till kansliet när styrelsen har möte med Göteborgs stad på 
kansliet 8 aug 10:30. 
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Angela rapporterar om två veckor status på ekonomi, samt reviderad budget och inkludera 
budgetposter såsom: Magasinet, familjehelg ev utökat arvode samt Elisabeths slutlön. 
 
Marie: Manifestation för att markera våra 30 år som förening. Be Mari-Kristin berätta om 
forskning. Maria Lundqvist är tillfrågad att konferera. Finns tankar och förslag om musiker 
och uppträdanden. Föreslaget datum: 12 november. Plats: Ersta, fråga om de kan sponsra. 
Ett mindre event. Avsluta med mässan, din ogråtna gråt. Marie & Ingela ansvarar. 
Förutsättning att alla medverkande ställer upp ideellt.  
 
Marie: Kan inte vara med på träffmötet i aug. Kan vi flytta till första helgen i september 
istället? 2/9-3/9. 
 
Föreslagna Träffmöte: 2 -3 September samt 11-12 november (oktobers träffmöte utgår). 
 
(Marie, Henrik, Angela är på plats på Ersta 18 oktober under seminariet). Om Sofia kan då, 
så kan vi ev ta ett mindre möte då också. 
 
Angela kollar med Ersta om de har möjlighet att sponsra oss den 12 nov. Alternativt Sigtuna 
eller Sensus. 
 
Lokalfrågan i Göteborg? Höra av med Karin vad hon tycker? Mindre lokal? 
 
9. Nästa möte 

Under familjehelgen blir nästa träffmöte. 
 
10. Mötet avslutas 22:30 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Angela Jones 

mailto:kansliet@spadbarnsfonden.se
http://www.ffsd.se/

