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Dokumenttyp Datum Reg.nr Sida 

Protokoll   2016-08-18  1/4 

Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte Distans Connect 

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

Patrik Granroth, Henrik Ahlstrand, Ma-
rie Ganters, 

 
 

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

 
3. Beslut om tack- och julgåva till DS 

Förslag: Ingela Bendts nya bok som dock skickas ut till dem först i januari när den är klar. 
Vi skickar ut ett fint julkort där vi meddelar att de får Ingelas bok så fort den är klar.  
Beslut: Kansliet ombesörjer julkort och hälsning. Skickas första veckan i dec. 

 

4. Beslut om var utbildningshelg och årsmöte ska vara  
Förslag: Sigtuna (se bilaga) Beslut: Sigtuna bokas.  

5. Beslut om var familjehelgen 2017 ska vara 
Förslag: Apelviken eller Hafstens camping (se bilagor) Beslut: Hafstens camping. 

6. Beslut pris för Ingelas bok. Förslag: minst 159 kr Beslut: Startpris 159kr, 
förbeställningspris. Vi kan justera när vi har den tryckta boken i hand. 
 

7. Forskning (Mari-Cristin)  

År 2014 tilldelades prof Erica Schytt 70 000 kr från Spädbarnsfonden för projektet ” 
”Graviditetsutfall i relation till moderns födelseland – en nationell registerstudie”. Jag 
finner två för ämnet (men inte projektet) adekvata vetenskapliga artiklar, varav en är 
publicerad samma år som Erica Schytt fick medel och en är publicerad ett åt efteråt. 
Erica Schytt erhöll 2015 4 miljoner i forskningsanslag från vetenskapsrådet för 
forskningsprojektet ”Förbättrad vård i samband med barnafödande för 
invandrarkvinnor”, vilken i sig är en bedrift i sig i hård konkurrens efter idogt arbete med 
ansökan. Jag tycker Erica ska hälsas välkommen till nästa årsmöte för att berätta om 
(del)resultat och/ eller pågående projekt. Vi bör besluta detta nu för att ge Erica 
möjlighet att planera detta i sin agenda.  
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Angela har efter samarbete med mig formulerat ett trevligt följebrev som bilaga till e-
postmeddelande till mottagare av medel. Vidare har ett kort men vänligt e-
postmeddelande skickats till de som inte erhållit medel.  För att undvika missförstånd 
bör vi enligt min mening göra ett tillägg i det nu formulerade följebrevet; Mottagaren 
förväntas att utan arvode delge progression. delresultat och eventuella slutresultat samt 
att rese och boendekostnader i samband med denna personliga muntliga presentation 
ska tas från erhållna medel från Spädbarnsfonden? Och en tidplan, tex att en 
presentation av projektarbetet (oavsett om det är pågående eller slutfört) förväntas 
inom två år vilket är i linje med förutsättningarna för att behålla erhållna medel? 

Beslut: Mari-Cristin kontaktar Erica Schytts igen. Angela och Mari-Cristin utvecklar 
svarsbreven med villkor på motprestation. 

8. Kort statusuppdatering Stilla dagar (Marie) Beslut: fullbokat 2016, inställt nästa år. 

9.  Kort statusuppdatering 30-årsjubileet (Marie och Angela) Beslut: utvärdering av antal 
anmälningar på fredag 18/11. När det är fullt är det fullt. 

10.  Lagret för Magasinen (Angela) 

Beslut: Behåller nr 7 och jubileums nr. Sedan avslutar lagret hos åttafem. Arkivera 4st av 
alla Magasin.  

11.  Övrigt  

M-C har kontakt med företaget Orkla, ev. kan de sponsra föreningen på något sätt. De 
har t.ex. sponsrat med ”Clowner utan gränser” vid events etc. 

 

Vid protokollet 

Angela Jones 
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