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Spädbarnsfonden 

Styrelsemöte, Stockholm 160910 

Närvarande; 

Sofia Säterskog 

Johan Öhman 

Maria Karlsson Öhman 

Marie Ganters 

Mari-Cristin Malm 

Samordnare Angela Jones (fram till punkt 9) 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningen godkänns med tillägg;  

2.1 Beslut om tillsättande av två nya distriktssamordnare 

2.2 Artikel till barnmorskeförbundets yrkestidskrift Jordemodern 

2.3 Personalfrågor avseende anställd samordnare samt anställd kanslist 

 

3. Utvärdering av familjehelgen augusti 2016 

Familjehelgens syfte och innehåll samt deltagarnas förväntningar diskuteras utifrån den av 

Angela sammanställda skriftliga utvärderingen. Generellt positiva kommentarer framkommer 

med förslag till förbättringar som t.ex. mer aktiviteter för deltagande barn och ökad struktur i 

de organiserade samtalsgrupperna. Utifrån deltagande styrelseledamöters erfarenhet förslås 

förbättrade rutiner och förberedelser inför och under ceremonier. Vidare är styrelsen enig om 

att påminna om deltagande medlemmars ansvar att verka för en god gemenskap och 

delaktighet i olika aktiviteter. En struktur för samtalsgrupperna planeras samt tydlig 

ansvarsfördelning och arbetsbeskrivning för övriga aktiviteter.  

Beslut: Maria och Angela bildar en arbetsgrupp med distriktssamordnare (DS) för att planera 

nästa familjehelg. Fortsatt diskussion samt beslut om var familjehelgen ska förläggas planeras 

till styrelsemöte i oktobermötet.   

 

4. Ansökan om ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen 

Sofia beskriver bakgrunden till aktuell ansökan. Övergripande mål, huvudmål och delmål ska 

anges i ansökan. Diskussion och beslut med samtidig verkställande av ändringar i texten 

genomförs avseende mål och aktiviteter i ansökan. Mötet beslutar att ansökan avser 1,2 miljon 

kronor. Sofia bearbetar texten avseende mål vision och aktiviteter i verksamhetsplanen (VP) 

som bifogas ansökan.  

 

5. Remissvar till Socialstyrelsen angående kunskapsstöd avseende plötslig spädbarnsdöd 

Utkast till svar är inte färdigt. Mari-Cristin återkommer med detta via mail. 

 

6. Ekonomi 

Resultatrapport. Minusbalans beräknas i nuläget till ca 100 000 kr.  Åtgärdsförslag för att öka 

intäkterna diskuteras som t.ex. påminnelser om obetalda medlemsavgifter, marknadsföring av 

webbutikens försäljning och intensiv kampanj för konceptet ”företagsvän”. Johan formulerar 

en text till föreningens olika forum att användas i aktivt arbete. Angela påminner aktiva 

gruppen om att dela viktiga inlägg. Kampanj avseende julgåvor planeras. Angela planerar en 

särskild flik på hemsidan för julgåvor.  
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Magasinets ekonomi diskuteras. 50000 kr är budgeterat Michel Östlund gör grafik och layout 

och hans förslag diskuteras.  

 

7. Visitkort 

DS eller andra som önskar visitkort hör av sig till kansliet som beställer utifrån en bestämd 

mall.  

 

8. Lina Mörk utses till ny DS i Dalarna 

Alexandra Varbäck utses till DS i Värmland län  

 

9. Personalfrågor 

Samordnarens arbetstid och lön diskuteras. Johan gör ett förslag.  

Kanslist har rapporterat 70 timmar övertid (ÖT). Johan diskuterar detta vid personligt samtal.  

 

10. Boken ”När ett litet barn dör” 

Ingela Bendt har inkommit med en ny tidsplan samt projektrapport. En del av arvodet kan 

eventuellt förskjutas till våren 2017. Boken ska lanseras den 3 december. Möjlighet till 

förhandsbeställning för senare distribution förslås.  

 

11. Stilla Dagar 

Tre anmälda hittills. Kajsa Larsson ersätter eventuellt Kristina Gran som ledare jämte Marie 

Ganters. Ny inbjudan, minst antal deltagare beslutas till 15 anmälda för att kunna genomföra 

detta event vid Marielund på Eckerö. Sista datum beslutas av Marie. 

 

12. Övriga frågor 

Förslag om att köpa en tjänst för administration av elektronisk ansökan samt redovisning 

avseende bildade medel ur forskningsfonden kostar 12 000. Frågan bordläggs tills vidare. 

Angela, Marie och Mari-Cristin formulerar en struktur för ansökningsförfarande och 

redovisning av fondmedel.  

Redaktören för yrkestidskrift för barnmorskor ”Jordemodern” välkomnar en artikel om 

Spädbarnsfondenens jubileumsår. Mari-Cristin och Marie ansvara för texten.  

 

 

  

 

 

  


