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Dokumenttyp Datum Reg.nr Sida 

Protokoll   15-16 okt 2016  1/4 

Ärende Mötestyp Plats 

Styrelsemöte 2 dagar Träffmöte Göteborg 

Närvarande Frånvarande 
Sofia Säterskog via skype, Mari-Cristin Malm, 
Johan Öhman, Maria Karlsson Öhman, Marie 
Ganters, Angela Jones,  

Patrik Granroth, Henrik Ahstrand 

 
 

1. Mötets öppnande lördag 15 okt 14:00 
2. Godkännande av dagordning 

 
3. Ekonomin  
Minus ca 53 0000kr jan-sept. Löpande kostnader, intäktssidan har ökat ca 60 000kr på en 
månad. 
 
Pusha kampanjer sista kvartalet, inventering på alla kanaler. 
 

- Påminnelsebrev om medlemsavgifterna. Skall vi sänka stödmedlemsskapsavgiften, 
skulle vi få fler stödmedlemmar då? Årsmötesfråga, styrelsen lägger ett förslag. 

- Företagsvän. Johan skriver ett nytt brev som vi kan skicka ut, ett personligt brev som 
blir en mall som fler kan använda. Mer personligt utformat. Ser över vad vi erbjuder 
våra företagsvänner, något mer enhetligt. Även promota på riks FB-sidan när vi får 
ny företagsvän. Johan och Angela ansvarar för editering av Företagsvänssidan. 
Inventera sitt personliga nätverk. Be aktiva inventera i sina personliga nätverk. 
Framöver kan vi ha en årlig uppmärksamhetsmånad för just promota företagsvän-
ner. 

- Julkampanjen och gåvor istället för julkort.  

- Solvändan fortsatt kampanj, självgående. Jättebra. 

- Charitystorm fortsätta promota.  

- Lyfta swishnumret. 
 

Beslut: Mer personlig i våra kampanjer, använda Volts rubrik. 
 
Kostnader: Kanslilokalen? Köra samman Västra Götalandslokalen och kanslilokalen?  
Eller hyra i kontorshotell? Hyra tillsammans med andra föreningar? 

 
Beslut: Behålla VG-lokalen. Ev i framtiden hitta en bättre kanslilokal där både kansli och di-
striktlokal kan samverka, 
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Nya produkter:  

- Förnya och förbättra funktions t-shirten. Inkludera Volts rubrik? Kunna trycka sitt 
barns namn på tröjan?  

- Barntavlor? Armband? Maria undersöker möjligheten att skapa ett konstnärligt tryck 
genom Maria moster. 

- Ta fram en minneslykta. 
 
Beslut: Arbetsgrupp för nya webbprodukter skapas. Angela, Maria och Karin ingår. 
 
Övrigt: Nollbudgetera seminarium och utbildningsinstatser. Alltså inte budgetera för 
intäkter. 
 
4. Magasinet 
Ett utkast har skickats från Michel Östlund. Komplettering med forskningstext från Mari-
Cristin. Komplettering med foto från Maria och Johan. Vissa ändringar har gjorts i texten 
familjeporträtt, Maria och Johan kommunicerar med Michel angående texten. Michel 
kontaktar Fonus för bättre annonsunderlag. Utgivning till alla helgons helg. 
 
5. 30-års jubileum 
3 dec Ersta i Stockholm 16:00 minnesstund i Ersta kyrka. Kristina Grahn. Fika med tårta, 
mingeltid som inramas av utställningen ”Kärleken i sorgen” som nu pågår i Falu Stadsbiblio-
tek. Kvällsprogram i Norrbysalen på Ersta. 1:30-21:00.  

- Utställningen ”Kärleken i sorgen” samt mingel.  

- Information förestående pre-lansering av Ingela Bendts bok. (nytt boksläpp är 23 jan 
2017) 

- Jubileumsmagasinet 

- Sång & Musik 

- Filmvisning, Karin Ekberg. ”Efter Inez” 
 
Pressmeddelande. Be Sofia skriva och skicka ut innan jubileet. (även maila till styrelsen som 
kan skickas ut till lokalpress etc också). 
 
Även pressmeddelande innan alla helgona, TV4 soffan? Berätta om jubileét i TV-soffan. Ma-
rie Ganters drar i trådar. 
 
Styrelsemöte på lördagmorgon ca 10:00 fram till jubileét. En liten subvention för DS/aktiva. 
 
Marie & Mari-Cristin har fått in en artikel om Spädbarnsfonden i Jordemodern 
(yrkespublikation för barnmorskor) angående Spädbarnsfondens 30 år, den kommer att 
publiceras i november. 
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6. Forskning 

Utdelning av medel från forskningsfonden. 
 
Åtta forskningsansökningar kom in. Två refuserades då de inte uppfyller våra kriterier. 
Mari-Cristin berättar om de ansökningar som inkommit och berättar vad 
forskningsrådets bedömning är. 
 
Rådgörande i forskningsrådet är: Ingela Rådestad, Karin Pettersson, Pernilla Avelin, 
Mari-Cristin Malm. 
 
Ansökningar: 
1. Lena Bäck, Trygghet inför kommande svåra arbetsuppgifter för blivande barnmorskor. 
(Ingen tydlig koppling till området för forskning som föreningen stödjer) Avslag. 
2. Sonja Andersson Marofori, En pilotstudie vid Skånes universitetssjukhus om effekter 
av behandling för spädbarn med akut bronkolit. 
3. Victor von Bahr, Kostnader för forskningsår i Australien avseende förbättring av 
mekaniskt stöd till hjärt-och lungsjuka barn.  
4. Matilda Arvidsson Kvissberg, Behandling av svår undernäring av barn i 
låginkomstländer. 
5. Kerstin Erlandsson, Somalifödda kvinnors upplevelser om varför barn föds döda och 
kvinnornas upplevelser av bemötande.  Ansökningsbelopp: 70 000kr 
6. Mari-Cristin Malm, Pilotprojekt, Vårdpersonalens erfarenheter av att möta kvinnor 
och närstående som mister barn före födseln. Ansökningsbelopp: 60 000kr 
 
Beslut: Bifaller Kerstin Erlandsson 50 000kr och Mari-Cristin Malm 20 000kr. Mari-Cristin 
har inte varit med i beslutet på grund av jävsituation. Angela skriver svarsbrev till dem 
som får avslag och de som bifalles. De som bifalles formuleras även en motprestation i 
svarsbrevet. Mari-Cristin hjälper Angela med en mall för svarsbrev. 
 
Övrigt: Mari-Cristin och Angela går igenom hemsidan och stadgarna så det stämmer 
bättre överens med ansökan. 
 
Mari-Cristin skriver ett förslag om att inrätta ett tvärvetenskapligt råd till årsmötet. 
Bifoga förslaget till kallelse till årsmötet. Ha med på vår hemsida med bild och 
presentation. Bra för föreningen att ha att vända sig till för råd. Mari-Cristin blir 
sammankallande för rådet. 
 
Utveckla formuläret för ansökan, bli lättare.  
 
Ett standardiserat svarsbrev skall utformas och ansökarna skall tackas. 
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Beslut: Angela och Mari-Cristin tar fram svarsbrev. Två olika, ett till de som avslås och de 
som beviljas inklusive diplom och motprestation. 
 

7. Faktagranskning 

- Skaffa Wikipediakonto, skriva artikel. Spädbarnsfonden skall vara med på Wikipedia. 

- Googleads 

- Se över sökord på hemsidan. Se över textmassa var står plötslig spädbarnsdöd? Hur 
ofta upprepas. 

- Google webmastertools, indexera varje sida av hemsidan. 
 
Beslut: När nya portalen är uppe, så gör vi ovanstående. 
 

8. Slutet webforum på Facebook 
Skall vi ha ett slutet forum på FB. Starta arbetsgrupp för att undersöka intresse för att mo-
derera, samt hur fungerar forum bäst. 
 

Beslut: Slutet webforum på facebook diskuterades Två moderatorer, Johanna Åberg och 
Hanna Gustafsson, Angela blir huvudansvarig. Angela tar fram en checklista för hur mo-
deratorerna upprätthåller gruppens regler. Startar en arbetsgrupp för att ta fram regler 
och förslag för hur den slutna gruppen bör fungera. Skriva i gruppen varför gruppen 
finns. Kanal för de som inte bor nära ett aktivt distrikt. Kanske starta trådar för att 
”styra” gruppen mer. T.ex. en pappagrupp. 
 

Söndag 16 oktober mötet öppnas 9:30 
 

9. Kommunikation 
Kommunikation inom föreningen och utanför, hur kan vi kommunicera tydligare? Expresse-
nannonsen hur kan vi sprida den? 
 
- Lägga ut inlägg på Facebook frekvent. Vi når många. Fortsätta vara aktiva där. Lägga ut 
samma inlägg/info på hemsida och FB. Så föreningens verksamhet känns aktuell. 
- Nya hemsidan bättre än gamla, fortfarande inte optimal, vi för fortfarande dialog för att 
förbättra hemsidan med tekniker. Vi skall snart byta hemsida igen, med säkrare teknik. 
- Använda fler personliga berättelser. Skapa ny flik på hemsidan för personliga berättelser 
under mist barn. 
- Lägga länk till tända ljussidan på Solvändan på hemsidan, samt marknadsföra inför alla-
helgona. 
- Gå ut med Volts annons till alla på FB-sidan för att ev. få in ännu fler införanden i lokal-
press etc. 
 

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  

    

Skall vi lägga Magasinet på is? Ersätta med nyhetsbrev som vi skickar ut 4ggr/år. Nyhetsbrev 
som skall kallas medlemsblad, ersätter då Magasin och medlemsblad. Ett kvalitativt nyhets-
brev med mer personliga berättelser etc. Januari, april, juli, oktober. Vi kan ha en medlems-
bladsbank, med bilder och texter som vi samlar under året. 
 
Om vi vill ge ut Magasinet bör vi ansöka om utvecklingsmedel. Att vi skriver avtal med en 
projektledare inför ev framtida Magasinprojekt.  
 
Beslut: Vi ger inte ut något Magasin under 2017. Vi gör istället medlemsblad jan, april, juli, 
oktober. Medlemsblad digitalt endast. Medlemsblad ersätter även nyhetsbrev. Kommuni-
cera till våra medlemmar att vi beslutat detta. Arbetsgrupp för medlemsbladet, Marie, 
Mari-Cristin och Angela ingår i den gruppen. Längst bak i medlemsbladet finns alltid kon-
taktuppgifter till alla distrikt. Formulera ett namn på medlemsbladet. Meddela alla 
DS/aktiva om deadline för texter och bilder för medlemsbladet. 
 
10. Planering av vinter & vår  

Omfördelning av ansvarsområden i styrelsen. 
Johan Öhman: Marknadsföring och sälj. 
Maria Karlsson Öhman: Utbildning 
 

- Årsmöteshelg och utbildningshelg 11-12 mars 2017. 
Platsförslag: I Stockholmsområdet. Offerter från Ersta, Sigtuna, Boende och konferens-
rum på samma ställe. Skicka ut ett save the date mail redan nu, inkludera i nyhetsmailet 
Riks nu i oktober. 
 
Innehåll: Arbetsgrupp Maria och Angela. 
Bjuda in någon som har fått forskningsmedel. Bjuda in Erika Schytts. Workshop: Vad be-
höver DS för info/verktyg? Vad behöver du för kunskaper? Utbildning i samtalsmetodik, 
ta in expert för det. 
 
Höst 2017 seminarium Karlstad 
Mari-Cristin Malm, Marie Ganters, Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman. 
När ett litet barn dör – Bemötande och rutiner. 
Kanske kan vi be Karin Ekberg, visa filmen ”Efter Inez” efter seminariet på Arenan i Karl-
stad.  
 
Söka medel för att skapa en webbaserad utbildning 
Betala en projektledare för att ta fram en sådan utbildning. 
 
 
Familjehelg augusti 2017 
 

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  

    

 
 
Beslut: Vi har inte Stilla Dagar under 2017. 
 

11. Övrigt 
Kontakta valberedningen, förbereda inför årsmötet. Sammankallande för valberedning-
en är Karin Larsdotter. Michel Östlund och Lina Runesson ingår i valberedningen. 

 
12. Nästa möte 

Nästa möte blir kl: 10:00 den 3 dec på Ersta, Stockholm. 
 
13. Mötet avslutas 14:00 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Angela Jones 
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