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Protokoll Spädbarnsfondens styrelsemöte 

den 2-3 april 2016 
 

Närvarande: Henrik Ahlstrand, Marie Ganters, Patrik Granroth, Mari-Cristin Malm, 

Johan Öhman samt via connect Angela Jones och Sofia Säterskog   

 

Mötets öppnande, val av sekreterare  

Henrik öppnar mötet, Marie väljs till sekreterare 

 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

Kansliet 

Hur skall vi hantera arbetssituationen på kansliet då Elisabeth är sjukskriven 100 % april 

ut? Hur ser Angelas arbetssituation ut under ersättningsperioden? 

Beslut: Angela vikarierar för Elisabeth 100% under sjukskrivningsperioden. Henrik 

sms:ar Elisabeth och ber henne skicka inloggning till kanslimailen för åtkomst till 

Angela. 

Henrik och Marie stämmer rehabmöte med Elisabeth fredag den 15/4 kl.14.00. 

Information om Elisabeths sjukskrivning skickas ut till DS.   

   

Seminarier 

Seminariet med Atle flyttat och ombokat till den 18 oktober i Folkets hus i Göteborg. 

Är Göteborg bästa platsen för nästa seminarium? Hur går vi vidare för att få in fler 

anmälningar? 

Planering av nytt seminarium om nya forskningsrön  

Diskussion kring seminarierna.  

Beslut: Atleseminariet flyttas till Stockholm, samma datum gäller. Ta in offerter 

från flera ställen. Henrik moderator som bestämt tidigare. 

Hur ska vi nå ut med inbjudan?  Förslag: Skicka inbjudan till Migrationsverket, 

polisen, räddningstjänsten, Kyrkan, Regionskontakter, Vårdförbundet,   

Barnmorskeförbundet, Landsting, Högskolor, Universitet. 

Författa brev, skicka ut till DS. Fånga upp mailadresser i olika distrikt. 

Istället för forskningsseminarium som skjuts upp till våren har vi ett     

seminarium i Karlstad och kopierar Ersta-konceptet den 27 november. Johan följer 

upp med förslag på tid och lokal i Karlstad. 
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Hur marknadsföra seminarierna på annat sätt? Sociala medier t.ex. 

Beslut: Kampanj Facebook till båda seminarierna i Stockholm och Karlstad 

à 1500 kr per seminarium. 

 

Familjehelg 

Familjehelgen förlagd till Wiggersvik i Kungshamn vecka 32. 

Angela färdigställer inbjudan i Elisabeths frånvaro. 

Planering och bemanning, hur många ideella behövs? 

Bra om styrelsemedlemmar bokar tidigt.                                                                     

Alkoholpolicy.                                                                                                               Beslut: 

Angela tar över ansvaret för Familjehelgen. Skickar ut förfrågan till DS om 

medverkan i olika insatser. Rabatt 50% på stugpriset för helgpriset för DS.                                                               

Rabatt 100%  till familjer med mer ansvar.                                                                  

Drog och alkoholpolicy , två förslag har tagits fram av Johan och Mari-Cristin.  Vi 

går vidare med Johans förslag där Johan ser över några förslag till justeringar.                     

 

Bidragsansökningar 

Beslut om färdigställande av ansökan Stockholms läns landsting 

Genomgång återrapportering till SoS 

Förslag upplägg av ansökan till Göteborgs stad 

Hur söker vi bidrag framöver?                                                                                        

Beslut: Skicka ansökningar till alla landsting. Angela gör en mall. Gällande 

bidragsansökan till Stockholms läns landsting, ta bort punkten översättning och 

tryck av foldrar. F.ö. ingen ändring. Angela sammanfattar en rapport samt börjar 

med redovisningen till Socialstyrelsen.  

 

Ett litet barn dör  

Marie har varit i kontakt med Ingela Bendt som vill revidera boken med bl.a. ett HBTQ 

perspektiv. 

Beslutas att ta fram boken. Budget: arvode Ingela Bendt 20.000 kr + övrigt bok 20.000 kr. 

Marie informerar om status på boken. Ingela jobbar vidare, arbetar på att boken går 

i tryck före sommaren och att presentera den under Familjehelgen.  

 

Magasinet               

förslag på innehåll: 

Spalt med distriktens kontaktuppgifter 

Ledare     Sid.3 Henri 

Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia   Sid. 4-5  Patrik 

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


Spädbarnsfonden 

Stöd – Information – Forskning – Utbildning 
 

_______________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 
 

Postadress Besöksadress Telefon Internet Postgiro  Org.nr 

Spädbarnsfonden Magasinsgatan 17  kansliet@spadbarnsfonden.se  802012-1193 

Magasinsgatan 17 432 45 Varberg 0340- 102 51 www.spadbarnsfonden.se       90 02 12 – 2            SFI-

kontrollerat 

432 45  VARBERG  

    

Webbprodukter    sid. 6 Angela 

Ingelas bok: Årets julklapp 

DS intervju      sid. 7-8 Patrik 

Reportage tillbaka till vardagen, arbetsliv, studier etc. När sjukskrivningen tar slut                      

Föräldraberättelse med Maria och Johan    sid.9-10 Johan 

Stödverksamhet över decennierna Nivå? Milstolpar   Marie 

Minnespåsen      Angela 

Mari-Cristins forskning     sid. 11-12 Mari-

      Cristin 

Faktaruta: Forskning, hur mycket har vi delat ut under årens lopp? Vilka har fått?  

1,6 miljoner under åren    sid. 13 

Stöd vår verksamhet/Solvända/Företagsvän 

Övriga notiser 

Patrik kommer att fånga med några journalister 

Layout?     Patrik kontaktar Michel 

Färdigt i början av oktober                     Deadline sista augusti 

Status för Magasinet   

Patrik går igenom status och det tänkta innehållet sida för sida. Vi lyfter ut förslaget 

på reportage om tillbaka till vardagen, arbetsliv, studier etc. för att istället ta in en 

föräldraberättelse eftersom detta Magasin kommer att distribueras till våra 

minnespåsar.  Förslag att Johan och hans fru Maria intervjuas och att Johan kollar 

upp journalist för detta inslag.                                                                                                        

Diskussion: Vi har en budget på 90.000 kr. Hur få ner tryckkostnader?  Jämföra 

olika tryckerier? Henrik kollar med Ulrika Slottner samt Teknologtryck på 

Chalmers. Johan kollar upp sina kontakter inom tryckeribranschen. Patrik föreslog 

att man kan kolla upp tryckerier utomlands. Förlagssystem? Vad är rimliga 

kostnader? 30 - 35.000? 15 - 20.000? Vilka kan tänkas att tillfrågas som sponsorer: 

Olika förslag framfördes: Bl.a. fråga Lifestone. I gengäld lägga ner information om 

Lifestone i Minnespåsen mot reklamplats i Magasinet. Andra förslag där man kan 

spinna vidare på var: tatuerare, smyckestillverkning, minnessaker såsom Skultuna 

mässing?  

Bestämdes även att Patrik frågar Michel Östlund om han kan hjälpa till med 

layouten för magasinet samt att deadline är den 30 augusti 

Planering av medlemsbladet till 30 års jubiléet i april  

Ledare Henrik, DS-intervju Patrik, intervju med nya FN-chefen för Barnfonden 

Stefan Svartling Peterson Patrik, utbildningshelg och årsmöte, 30-årsjubileét. 

Historik återblick Marie. Inbjudan familjehelgen Angela, Stöd oss etc. Förslag att 

utlysa en tävling, Företagsvän i Medlemsbladet, diskuterades samt priser till denna 
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tävling. Angela frågar hotell Clarion i Göteborg, Marie frågar hotell Dalecarlia och 

Green hotell i Tällberg. 1:a  2:a  3:e pris. Öppet för alla utom styrelsens medlemmar.  

 

 

Företagsvän gäller ett framåt från det datum man tecknar sig som Företagsvän.   

 

Jubileumsåret 

Hur stor insats mäktar vi med? 

Skall vi fokusera på Magasinet och Karins Ekbergs film? 

Hur går vi vidare?                                                                                                                      

Beslut: Vi ställer in galan. Istället pressmeddelande och Sofia skriver en 

debattartikel till Expressen samt en ramartikel som distribueras till alla DS. Mari-

Cristin skriver i Jordemodern, skicka ut i april månad. Jubileumsår som firas över 

året. Alla distrikt som vill fira året erhåller ekonomiskt stöd till ballonguppsläpp 

etc. 

 

Forskning (Mari-Cristin ) 

Genomgång riktlinjer för forskningsnämnden 

Beslut om fördelning av solvändainsamling forskning/information 

Till Solvändan: 110 426kr 

Forskning: 28 400kr 

Total: 138 826kr 

Mari-Cristin vill utveckla riktlinjerna för forskningsbidrag. Bl.a. att pengarna går till 

det som de är sökta för. Vi behöver bättre uppföljning. En övergripande 

redovisning. Mari-Cristin gör ett utkast för nya riktlinjer till nästa styrelsemöte.                                                                        

Forskningsnämnden.                                                                                                           

Upprätta riktlinjer för forskningsnämnden.                                                                                   

Förslag till stadgarna att man inte sitter med i forskningsnämnden när man själv 

söker pengar.                                                                                                                            

Skicka in forskningsansökningar via mail. Tydligare kommunicera att 

Spädbarnsfonden är avsändare på Solvändas hemsida. Ändra layouten.                                                                                                              

Beslut: 60.000 läggs på forskningsfonden av Solvändas pengar. Förslag att layouta 

om sidan så att den betyder Forskning, information och stöd. Översyn av Solvändas 

hemsida. Se över hela forskningsbiten.                        

 

Mål och strategier 

Hur når vi ut? Långsiktiga mål, profilerade utvecklingsområden, hur sprida företagsvän? 

Diskussion kring långsiktiga mål och strategier. Förslag att inkludera alla DS i 
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diskussionerna i hur vi vill utveckla Spädbarnsfonden. Kan vara på Familjehelgen 

samt nästa utbildningshelg. Anordna workshops, arbeta fram en färdplan.  Ha 

tydliga förbättringsområden, som bättre stöd, minska dödstalen, nå ut till fler 

forskare. Spädbarnsfondens 5-årsplan och visioner. Kräver arbete, viktigt att det är 

genomtänkt. Jobba vidare med undertext till Spädbarnsfondens logga.                                                      

Bättre internkommunikation; förslag skapa Dropbox.                                                  

Beslut: Sofia, Johan, Patrik och Maria Karlsson Öhman bildar arbetsgrupp.                                                             

Skapa Dropbox för våra aktiva DS samt att protokoll ska skickas ut till DS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Företagsvän behöver vara mer genomtänkt och ha bättre struktur, skapa ett diplom 

och måldokument. Patrik informerar om förslag att skapa ett vykort, Företagsvän, 

att skicka ut till mindre företag.                                                                                                                          

Beslut: Skapa ny paketering företagsvän på pdf. Skapa ett fint Diplom till 

företagsvänner.                                                                                                                  

Patrik skickar ut 100 vykort till mindre företag, inriktning begravningsbyråer, 

blomsterbutiker, privata barnmorskemottagningar, KBT:are. Patrik tar fram förslag 

på vykort.                            

 

Foldrar 

Foldern, Till dig som förlorat ditt barn, är översatt till Engelska, Somaliska, Arabiska, 

Persiska, Dari och Sorani. 

Diskussion: Hur går vi vidare med layout? Patrik har pratat med ett tryckeri som 

också kan tänka sig göra layouten. Han kommer att visa foldern Till dig som 

förlorat ditt barn för tryckeriet och diskutera kostnad för layout.                                                            

Beslut: Namnet Spädbarnsfonden ska stå som det är i all text. Viktigt att det 

framgår på svenska vilket språk foldern är översatt till så man lätt kan se vilken 

folder man ska ge till de drabbade. Adress och telefonnummer ska tas bort, endast 

hemsida och e-postadress ska stå kvar. Patrik mailar översättningsfirman angående 

ändringarna 

 

Övriga frågor                                                                                                          

Hemsidan håller på att uppdateras och det tar ett par veckor innan det är klart. Ett 

avtal kommer att skrivas för service av hemsidan.                                                                      

Mari-Cristin tar reda på vem som äger webbenkäten för ev. framtida forskning.                                                                                                                         

Styrelsens kommunikation upplevs som svår då vi kommunicerar på olika 

plattformer. Var ska vi kommunicera?  Vi beslutar att använda Facebook till 

diskussioner och mail till dokument. 

 

Mötet avslutas 
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Nästa telefonmöte bestämdes till 18 april kl. 20:30  

Höstens träffmöten: 26-27 augusti i Stockholm samt 15-16 oktober i Göteborg. 

 

Vid datorn Marie Ganters 
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