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Spädbarnsfondens styrelsemöte 

den 6 februari 2016 

 
Närvarande: Styrelsen: Henrik Ahlstrand, Marie Ganters, Patrik Granroth, Angela Jones(via Skype), Sofia Sä-

terskog,  

Kansliet: Elisabeth Sturesdotter 

 

1. Mötes förklaras öppnat 

 

2. Dagordningen godkänns 

 

3. Kansliet 

Hur kan vi få kansliet fungera så smidigt som möjligt.  

Elisabeth redogör för situationen på kansliet. Arbetar 75 % från och med 1 februari, sjukskriven 25%.  

Diskussion: Viktigt med tydliga gränser, vad ingår i arbetsbeskrivningen? Bra med realistiska förväntningar.  

Styrelsen ansvarar för organisationen, kansliet utför åtgärder. 

Viktigt med bra kommunikation mellan styrelse och kansli. 

Henrik och Angela ansvarar för arbetsledningsfrågor. 

  

Beslut:   Angela går ner 25 % från och med årsmötet. 

              Elisabeth lämnar veckovis redovisning till styrelsen. 

 

  

4. Årsmötet 
 

Förslag till nya styrelsemedlemmar: Johan Öhman, Ulrika Karlsson samt Måns Hensjö. 

Valberedning: Annika Haaker och Lina Runesson har aviserat att de vill kliva ur valberedningen. 

Michel Östlund har ej svarat.  

Henrik efterforskar nya namn till valberedningen. 

 

Verksamhetsberättelsen gås igenom. 

Angela justerar 

 

Budget: 

Ökadde intäkter 2015.  

Enligt revisor bör utdelning av forskningsmedel redovisas på 2015 enligt god redovisningssed. Budget ändå på 

litet plus för 2015. 

För att vara säkra på att behålla 90-kontot bör vi minska på kostnader och öka intäkter. 

Administrativa kostnader får ej överstiga 25 %. 

Revisorn har ej ännu granskat budget. Angela har tryckt på flera gånger. Kommer att ligga på revisorn fram-

gent. 

  

Verksamhetsplan 2016 
 

Beslutades om kommande aktiviteter: 

1. 12 – 13 mars Utbildning av distriktsamordnare, DS och kontaktpersoner, KP. Marie ansvarar. 

2. 19 april Seminarium Göteborg, Att möta barn i sorg och kris, Atle Dyregrov.   

3. Översättning av foldern, Till dig som förlorat ditt barn.  

4. Utdelning av Minnespåsar.  

5. Augusti: Familjehelgen.  

6. Höstens seminarium; Forskning, Mari-Cristin?  

7. November Utskick av ett Jubileumsnummer av Magasinet 
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8. November Stilla Dagar, Marielund 

9. Nyutgåva av omarbetad version av boken Ett litet barn dör – Ett ögonblicks skillnad.  

10. Gala för Spädbarnsfonden 

 

Stadgeändringar 

Gås igenom. 

Byte av föreningens säte från Varberg till Göteborg. Sofia skickar ut uppdaterad stadgeändringsförslag. 

  

Årsmöteshandlingar; budget, verksamhetsplan, årsredovisning, ÅR, stadgar gamla samt stadgeförslag 1 och 

stadgeförslag 2. Valberedningens förslag samt dagordning. 

Förslag att Elisabeth utses till sekreterare på årsmötet.  

 

 

5. Utbildningshelg 
 

Marie håller i utbildningshelgen. Om ej extern föreläsare till passet Samtalsmetodik kan fås fram håller Marie i 

det passet.  

Förslag att alla DS tar med sig KP-pärmen.  

 

6. Seminarier 

Diskussion kring det satta priset och att det är så få anmälda. Beslutades att sänka priset till 2300 kr samt boka 

tidig rabatt till 1995 kr.  

Viktigt att fokusera på seminariet för att få in så många anmälningar som möjligt. 

  

7. SoS och bidragsansökningar 

Förslag: Ha en samlad mapp med nödvändiga dokument för att underlätta bidragsansökningar. 

 

8. Familjehelg 

Förslag, utse olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden, schema. Familjehelgsgeneral: Elisabeth. 

Viktigt att boka Varberg så fort som möjligt. 

 

9. SAMS 

Diskussion kring SAMS. Beslutades om att Spädbarnsfonden begär utträde ur SAMS då skälen till ett medlem-

skap i nuläget är få.  

Många arbetsdagar går bort för den som företräder SAMS, Spädbarnsfonden har ej fått gehör för frågor som 

Spädbarnsfonden ansett viktiga. Spädbarnsfondens styrelse delar inte SAMS uppfattning om att arbeta för de 

frågor som SAMS beslutat att arbeta med.  

 

10. Ny DS 

Styrelsen beslutar att Andreas Tinglum blir ny DS i Örebro län tillsammans med DS Madeleine Tinglum. 

 

11. Ett litet barn dör – Ett ögonblicks skillnad  

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

 

12. Magasinet 

Patrik redogör för förslag med innehåll. 

Spalt med distriktens kontaktuppgifter 

Ledare 

Ingelas intervju om Spädbarnsfondens historia 

Webbprodukter 

Ingelas bok: Årets julklapp 

DS intervju 

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

Stödverksamhet över decennierna Nivå? 

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


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  

    

Minnespåsen  

Mari-Cristins forskning  

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

5,6 miljoner under åren 

Stöd vår verksamhet/Solvända/Företagsvän 

Övriga notiser 

Patrik kommer att fånga med några journalister 

Layout? 

Färdigt i början av oktober 

Patrik jobbar vidare på spåret  

 

13. Jubileumsåret 

Gala för Spädbarnsfonden 

Jobba vidare med de trådar som tidigare tagits upp.  

 

14. Minnespåsen 

Marie och Sofia ser över brevet till personalen. Försäkringskassans nya folder till föräldrar som förlorat barn 

ska läggas med. Mål att alla förlossningsavdelningar ska ha fått Minnespåsar till 2017. 

 

16. Övriga frågor 

 

Översättning av broschyrer 

Broschyren Till dig som förlorat ditt barn 

Ev. 3 språk engelska, arabiska, somaliska 

Elisabeth mailar över det elektroniska dokumentet på foldern. 

Marie tar kontakt med tolkförmedling och tar reda på de vanligaste språken. 

Beslutas att skicka foldrar till de stora sjukhusen Umeå, UAS, Örebro, Karolinska universitetssjukhuset, Östra 

sjukhuset 

 

Michel får förfrågan att komma till årsmötet. Avtackas där i så fall. I annat fall får han avtackas på annat sätt. 

Liselotte och Marina avtackas med blomstercheckar. 

Linda Kjellberg och Therese Lindgårde avtackas med blomstercheckar. 

 

Efter årsmötet 

Konstituerande möte 

Förslag att ganska snart efter årsmötet lägga ett träffmöte där vi har en Kick off och diskuterar strategifrågor. 

Förslag tid och plats: Falun 2-3/4. 

 

 

 

Vid datorn 

 

Marie Ganters 
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