
 

 

Protokoll för styrelsemöte (webbmöte) 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
 

Datum: Måndag 28/8 2017 

Tid: Kl. 19:30, uppkoppling sker från kl. 19:00 

Plats: Via uppkoppling mot Adobe Connect, se lathund som Nina mejlade ut 11/4 
 
Närvarande: ordf. & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf. Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
medieansv. Nina Rolf, ledamot Anna Asplund, ledamot Lotta Åhlander, ledamot Veronica Almstedt 
Frånvarande: sekreterare Annelie Gusdal 
 
 

§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande Ina El-Sherif öppnar mötet. 

  
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare 

Ina El-Sherif väljs till ordförande, Nina Rolf väljs till sekreterare, Annja Göransson och Lotta 
Åhlander väljs att justera protokollet.  

  
§ 3 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Styrelsen avvaktar med godkännande av föregående protokoll, tas istället på nästa fysiska 

möte. 
 
§ 5 Ekonomi 

● I nuläget finns 941 772,56 kr på kontot och på stipendiekontot 40 336,80 kr. Vi har 
mottagit betalning från alla utställare på DSK-dagen.  

● Ny kontoplan skall göras, Annja Göransson arbetar med detta. 
● Annja Göransson och Kristina Hesslund skall börja arbetet med felet i bokföringen som 

upptäcktes i våras. De skall skriva en tydlig verifikation för när felet upptäcktes för att 
på så sätt kunna stämma av år 2017 år bokföring så att den är korrekt.  

 
§ 6 Medlemsfrågor 

I nuläget har vi 2536 medlemmar; 22 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet. 2 som har 
begärt utträde. Att vi ligger så långt under siffran från förra styrelsemötet beror troligen på att 
många lokalföreningar har justerat sina medlemsregister efter att sista betalningspåminnelsen 
om årsavgiften har gått ut. 

Visma förening har möjlighet att tillhandahålla ett medlemsregister. Om vi använder detta 
måste vi själva (eller köpa tjänsten) administrera utskick och påminnelser av medlemsavgifter. 
Annja Göransson och Ina El Sherif kollar närmare på detta till nästa fysiska styrelsemöte 
9+10/9. 

 
§ 7 Hemsidan och sociala medier 

● Alla lokalföreningarnas sidor är klara så att de kan börja lägga in sitt eget material. 
Nina Rolf kontaktar Stockholms lokalförening som får vara testområde för 
utbildningen.  

● Allt fungerar som det ska på hemsidan nu, vi har fått en ny kontaktperson på Kreativa 
byrån som heter Marcus Pehrsson. 

● Medlemsregister via plug-in finns från Kreativa Byrån, Nina Rolf  tar reda på 
kostnaden. 
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● Likaså kollar Nina Rolf upp gällande webbhotell och domän via Kreativa Byrån. 
● Facebookgruppen kommer att arkiveras av Anna Asplund så nu har vi enbart FB sidan 

kvar. 
●  

§ 8 Tidning 
● Vi har fått ett erbjudande från David Hammar, JLD & Kompani, till tidningen Ä som vill 

göra en distriktsskötersketidning. Vi beslutar att han får komma till vårt fysiska möte 
den 9/9 kl 15,00 och presentera sitt förslag. 

● Vi tar fram frågor som vi har till honom och maila Ina El Sherif innan mötet. 
§ 9 Marknadsföring (broschyr om DSF till dsk-studenter, mm) 

● Maria Öst-Backa skall närvara på Primärvårdskonferensen som vanlig deltagare. Maria 
kollar en sista gång om vi kan få ett bord att stå vid, om detta inte fungerar skall hon 
dela ut broschyrer från DSF. 

● Hur får vi reda på vilka konferenser som finns där vi skulle kunna närvara och synas 
mer?  

● Marknadsföring blir temat på det fysiska styrelsemötet 9-10/9. 
● Årshjul måste skapas på fysiska mötet för att inte missa konferenser o. dyl. 
● DSF Stockholm har beställt 50 st nya ryggsäckar som de kommer att ha med på DSK 

dagen. 
§ 10 DSK-dagen 

● Ina El Sherif har haft kontakt med Anna Nergårdh och Christina Lindholm som är 
bokade och klara till DSK-dagen. 

● Ina kommer även att kontakta Stefan Lövén och om inte han kan, kontaktas istället 
Annika Strandhäll (sjukvårdsministern). 

● Ina El Sherif kommer även att kontakta Yvonne Hilli som inte fick plats på förra årets 
DSK-dag om hon fortfarande är intresserad. 

§ 13 Nätverk 
a) Svensk sjuksköterskeförening 
Ina El Sherif kommer att rapportera från SSF:s årsmöte på vårt nästa fysiska möte. 
 
b) Vårdförbundet 
Ina El Sherif Har träffat Ulla Falk angående Fast vårdkontakt. Ina har mailat ut förslaget till oss 
att läsa igenom och komma med synpunkter på. 
 
c) PrimärvårdsKvalitet 
Ina EL Sherif kollar om de medlemmar som visat intresse har kommit igång för ingenting är 
inrapporterat till styrelsen. 
 
d) NoSB 
Margareta Serednicka (DSF Stockholm) kommer att bli DSF:s representant i NoSB och åker på 
konferensen på Island nu i september. 
 
e) Amnis 
Monika Nyman (DSF Sörmland)  har tackat ja till att representera DSF Sverige i Amnis. Nina Rolf 
(eller Ina El Sherif) meddelar Elisabeth Kylberg på Amnis.  

 
§ 14 Post och inkomna skrivelser 

● Inga mail eller andra skrivelser har kommit in som behöver tas på styrelsemötet. 
 
 
§ 15 Övriga frågor  

● Annja Göransson sammanställer svaren från enkäten från DSK-dagen och presenterar 
på vårt fysiska möte 9-10/9. 
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§ 16 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är det fysiska mötet i Stockholm 9+10/9. Annja Göransson har bokat resor + 
boende.  

 

§ 17 Mötets avslutande 
Ina El Sherif avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 
 
Ordförande 
 
 

 
Ina El Sherif 
 
Sekreterare 
 
 

 
Nina Rolf 
 
 
 
Justerare 
 
 

 
Annja Göransson  
 
 

 
Lotta Åhlander 
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