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Dokumenttyp Datum Reg.nr Sida 

Protokoll   2016-08-18  1/4 

Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte Distans Skype 

Närvarande Frånvarande 
Henrik Ahlstrand, Sofia Säterskog, Mari-
Cristin Malm, Johan Öhman, Angela Jones, 
Maria Karlsson 

Patrik Granroth, Marie Ganters 

 
 

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

 
3. Timeout Henrik 

Sofia hoppar in och håller i trådarna framöver, då Henrik av personliga skäl tar paus. 
 

4. Kansliet 
Henrik har skickat en anmälan till Trygghetsrådet, som enligt facket Elisabeth har rätt till 
hjälp från. Henrik har skapat ett arbetsgivarintyg. 

 
Elisabeth har skrivit under uppsägningen och skickat över den. Hon slutar 15 Augusti och 
är sjukskriven fram tills dess, hennes lön sattes till 31000 i månanden från 1:e april. 

 
Beslut: Styrelsen beslutar att betala ut 40 timmars övertid till Elisabeth. Begäran var 138 
tim. Angela kontaktar Tre händer angående Elisabeths slutlön 19/8.  
Beslut: Angela avgår som styrelsemedlem, vilket aktualiseras vid nyval, senast vi årsmöte 
2017. 

 
 

Formellt beslut under styrelsemöte 13/8: 
Spädbarnsfonden anställer Angela Jones som ny samordare på 100%.  
Johan Öhman utses till arbetsgivarkontakt för bla utvecklingssamtal och lönesamtal. 
Maria Karlsson adjungeras in som ny ledamot. 

 
 

5. Boken – Ett litet barn dör. 
Beslut om utökat arvode till Ingela Bendt – Angela har bett Ingela inkomma med en 
formell fråga och storlek på arvode undersommaren, påminner igen. 
 
Ingela arbetar just nu med boken, så tryck senareläggs. Vi frågar Ingela igen om ny 
tidsplan. Frågar även igen om arvodesförfrågan. 
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Kvar: Förlagskontrakt – Angela har skrivit ett utkast, Ingela skall ta det till 
Författarförbundet och be dem inkomma med synpunkter, efter sommaren. 
Lägga ut info på bokinfo om boken. 
 
 
 

6. Foldrar 
 

Just Nu tryckeriet och Transvoice har meddelat via mail 18/8 att de är tillbaka från se-
mestern idag, Angela tar upp kommunikationen igen. Ev tar Transcom över layouten genom 
en av deras kanaler istället. 
 
7. Magasinet   
  
Vi har sålt in en halvsidesannons till Fonus 8000k. 
Angela har kontaktat Michel Östlund angående statusuppdatering 18/8. 
 
 
Förslag på innehåll: 
 
-Spalt med distriktens kontaktuppgifter (Angela sammanställer) 
-Ledare (styrelsen skriver, Sofia skriver ett utkast) 
- 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, ingår i Michels förslag på artiklar 
nedan?) 
-Minnespåsen (Angela) 
- 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?)     
       
Michel skriver: Föreslår två artiklar som beskriver vad Spädbarnsfondens verksamhet 
inneburit för inställningen till att förlora ett barn. Att namnge sitt barn, få hålla i det, 
inkludera hela familjen, begravning, få bra stöd och förståelse av barnmorskor, läkare, 
terapeufter, skola mfl fanns ju knappt före 1986. Stödverksamhetens betydelse för sorg 
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processen. Skapa stolthet och delge samhälls- och mänsklig nytta med vår ideela 
verksamhet. 
  
Den andra artikeln borde handla om en politiker/sakkunnig/ syn på vad Spädbarnfondens 
seminarier, utbildning, klara fakta inneburit för att sprida kunskap brett till politiker, lärare, 
psykologer, präster, forskare. Dvs om det vi gjort för att öka kunskapen, förståelsen för 
kärnämnet. Respekten för att förlora ett barn och respekten för Spädbarnfondens 
verksamhet.. 
 
 
 Färdigt i början av oktober 
 Status för Magasinet 
 
8. Familjehelgen 

Snabbutvärdering – Utvärdering tas upp under nästa träffmöte. 
 

9. Nästa möte 
15-16 okt träffmöte i Göteborg. 
 
Träffmöte 10 sept vid 10-tiden, i Stockholm, Kungsholmen inför ansökan till 
Socialstyrelsen. 
 

10. Ansökan SoS 
Diskussion i mån av tid och beroende på föregående punkt – Se ovan. 
 

11. Övriga Frågor  
 
Söka eventuellt Utvecklingsstöd från Göteborgs Stad, för Magasinet, först efter beslut med-
delats från GBG Stad angående sökt verksamhetsstöd. 
 
Artikel i Memento, skriven av Emelie Simmons. Beslut: Emelie får gärna inkludera, skriva 
under från Spädbarnsfonden. Henrik kontaktar Emelie och svarar. 
 
Förfrågan från Dramaten om vi vill erbjuda föreställningen ”Att falla ur tiden” Susanne Os-
ten till reducerat pris. Beslut: Angela kontaktar Dramaten och säger att det vill vi. 
 
Forskning: Angela mailar ansökningar till Mari-Cristin efter 31/18. Beslut: Meddela ansö-
kande parter om beslut efter träffmöte i oktober. 
 
Hemsidan: Kontakta Anders på designbully om status på nya hemsidan, tidigast första veck-
an i sept. Lägga upp ny info om forskning, som Mari-Cristin skrivit på nya hemsidan. 
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Seminarium: 18 oktober Stockholm, Ersta. Beslut: Inget mer seminarium under 2016. Ta 
bort info om det på hemsidan. Nästa seminarium blir i Karlstad ca i mars, samma format 
som seminariet 27 nov 2015. 

 
12. Mötet avslutas 20:45 

 
 
Vid protokollet: 
Angela Jones 
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