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Dokumenttyp Datum Reg.nr Sida 

Protokoll   2016-08-18  1/4 

Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte Träff Ersta 

Närvarande Frånvarande 
Sofia Säterskog, Johan Öhman, Maria Karlsson, 
Angela Jones, Henrik Ahlstrand. 

Patrik Granroth, Mari-Cristin Malm 
Delvis: Karin Larsdotter, samordnare i valbe-
redningen. 

 
 

1. Mötets öppnande 09:30 
 

2. Valberedning 
Henrik Ahlstrand avgår som ordförande och som styrelseledamot 2017. Även Patrik Granroth 
avgår som ledamot. Förslag inför 2017: Johan Öhman blir ny ordförande. Karin Larsdotter, 
samordnande i valberedningen, pratar om valberedningsarbetet. Söka två nya ledamöter internt 
och externt. Valberedningen får söka via Riks FB, genom inläggsannons. Styrelsen ser gärna att 
nya ledamöter tillför kompetens inom kommunikation/journalist och ekonomi.  
 

3. Diskussion inför möte på Socialdepartementet 
Möte med Gabriel Wikström den 3 februari. Förslag att Sofia Säterskog och Johan Öhman träffar 
honom. Vi kommer framföra två förslag till ministern: att Socialstyrelsen ska genomföra en 
nationell audit/ om varför fler barn dör i Sverige. Och en utredning om varför fler barn dör i 
Sverige än i andra nordiska europeiska länder. 
 
Även lobba för hur viktig stödverksamheten är som föreningen gör nationellt, vi fyller en 
funktion som komplement till vården. Vi behöver ha ett material att lämna över efter mötet. 
Sofia tar fram ett pm som överlämnas till departementet. 
 

4. Ekonomi 
Vi kommer att få ett negativt ekonomisk resultat 2016. 
Vi antar budget för 2017 i jan utifrån utfallet av 2016. 

 

5. Personal 
Karin: Prioriteringar: 1) minneskort pga de har deadline. 
Ta bort faktureringar från minneskorten, betalning via PG eller swish, för att effektivisera och 
minska arbetsuppgifter. Medlemsregistret överförs från Karin till Angela. Ta bort Solvändapin i 
webbutiken, endast på solvändahemsidan, ta bort betalning via faktura, betalning mot swish. 
 
Ev. lägga minneskorten på minnesgava.se när våra tryckta kort är slut. För att hjälpa till med 
pack av minnespåsar hålla träffmöte i Göteborg och packa då och involvera Göteborgsgruppen 
för att packa minnespåsar. 
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Beslut: Vi kan inte utöka Karins tjänst till 40 procent i nuläget pga ekonomin. Istället underlätta 
och förbättra Karins arbetssituation. 

 

6. Prioriterade fokusområden och mål för verksamhet för 2017 
- Ekonomi i balans. 
- Arbeta tillsammans med Karin Ekberg kring filmen ”efter inez” 
- Utbildning i Karlstad höst 2017 
- Ge ut boken Ett ögonblicks skillnad 
- Möte med Socialdepartementet. 

 

7. Förberedelser inför årsmötet och utbildningshelgen 
Plats: Sigtuna Stiftelsen 11-12 mars. Skicka ut en kallelse samt medlemsavgiften.  
Beslut: Via ett externt tryckeri. Angela tar fram offerter för det. Sofia gör utkast för brevet. Utskick i 
januari. 
 
Dagordning och kallelse skall läggas ut på hemsidan. Handlingar som skall lägga ut på hemsidan:  
Förslag på underslogan, ”för dig som har förlorat ett litet barn”. 
Inrätta ett tvärvetenskapligt råd ev. – Undersöka med MC. 
Stadgeändringen steg 2. 
Budgeten. 
Årsredovisningen, samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 
 
Beslut: Angela skriver utkast av ÅR, inklusive verksamhetsberättelse.  
Angela behöver hjälp med verksamhetsberättelsen, vilka aktiviteter har vi haft nationellt, be om 
statiskt från distrikten som vi beräknar totalen av och tar med i verksamhetsberättelsen. Angela 
ställer frågan till DS via FB. Se om det finns externa aktiviteter som DS har anordnat, t.ex. deltagit i 
ex utbildningsdagar i Huddinge, samt artiklar i media mm. 
 

8. Medlemskapet 
Omformulera vad vi göra som förening. Man blir medlem, vi gör dessa aktiviteter som förening. 
Stöttar föreningen, fokus på stöd på föreningen, berätta om vad vi gör inte vad vi erbjuder dig 
som medlem. Vi måste formulera om ansökningsformuläret: Har du förlorat barn? Vill du bli 
kontaktat av kontaktperson för stöd. Andra som vill ha kontakt, hänvisa till kansliet. 
Beslut: Ha ett medlemskap, ta bort stödmedlemskap.   
Förslag: Höja medlemsavgiften till 400kr vid årsmötet. Vi behöver höja för att få bättre ekonomi 
då vi idag har fler aktiveter. 

 

 

 

Vid protokollet 

Angela Jones 
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