
 

Kallelse och dagordning för styrelsemöte (fysiskt möte)  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Datum & tid: lördag 9 sept kl 10-17 och söndag 10 sept kl 9-16 2017 

Plats: Stora konferensrummet, Capio Vårdcentral Ringen, Ringvägen 113, 118 60 Stockholm 
 

Kallade:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
medieansv Nina Rolf, medlemsansv Anna Asplund, ledamot Veronica Almstedt, ledamot Lotta 
Åhlander   Lämnat återbud: sekr  Annelie Gusdal (bortrest) 
 
LÖRDAG 9 SEPTEMBER 
§ 1 Mötets öppnande av ordförande Ina El-Sherif. 

 

§ 2 Val av mötesordförande sittande Ina El-Sherif, mötessekreterare Lotta Åhlander, och 2 
justerare Anna Asplund och Maria Öst-Backa. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 

§ 4 Förberedelse inför Anna Nergårdh besök  

 

§ 5 ”God och nära vård” Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare 
Anna Nergårdh presenterar ”God och nära vård” samt uttrycker sin oro över 

minskade antalet distriktssköterskor. 
 

§ 6 Summering och diskussion efter Anna Nergårdhs besök  
Remissvar skrivs och gås igenom samt mailas ut till styrelsemedlemmar för påseende 
innan det skickas in. Remissvar ska vara inne 2 oktober -17. Remissvar läggs även ut på 
hemsidan. 
 

 LUNCH 
 

§ 7 Föregående protokoll 
Godkännande görs via mail. 

 

§ 8 Ekonomi 
 Konto 937 452,56 kr 

Stipendiekonto 40 336,80 kr 
Annja och Kristina har upptäckt att första felet i tidigare bokföring har uppstått år 
2000. Detta kommer nu rättas till så att bokföringen blir korrekt. 
Ina ska läggas till som behörig på alla skatteverkets blanketter. 
Ny Ersättningsblankett har upprättats. Den finns under fliken blanketter   
på hemsidan.  
Revidering av: 

• Regler för ersättning för styrelseledamöter inom Distriktssköterskeföreningen 
i Sverige. 

• Ersättningsblankett för DSF 

• Betalningsrutin för lokalföreningarna medlemsavgifter. 

• Rutin för nedläggning lokalförening 
Beslut fattas om att ekonomiskt årshjul upprättas av Annja. 

 
 

§ 9 Medlemsfrågor 
Sju nya medlemmar tillkomna sedan förra mötet. Totalt i dagsläge 2 517 medlemmar. 
Anna har fört över medlemmar från nedlagda föreningar till nationella.  



 I dagsläget är det totalt 12 stycken aktiva lokalföreningar.  Det finns medlemmar i 
nationella distriktssköterskeföreningen som inte betalt medlemsavgift. Beslut fattas 
om att de ligger kvar i registret för att vara med vid utskick av medlemsavi nästa år. 
  
Annja har tillfrågat Visma om hur deras medlemsregisterhantering fungerar. 
Fakturering av medlemsavgifter sker digitalt alternativt skrivs ut i PDF och skickas per 
post till medlemmen. Då vi ej har tillförlitliga mailadresser till medlemmarna samt att 
det är tidskrävande att skriva ut och skicka per post beslutas att detta 
medlemsregister ej är aktuellt.  
Nina och Annja har reviderat rutin för nedläggning av lokalförening, vilket godkänns. 
Ny rutin skapat för kontroll av de föreningar som ej sänder in sin 
verksamhetsberättelse till DSF årsmöte. Rutin läggs till på årshjulet. 

  
 

§ 10 Ny DSK-tidning? Frågan har återuppstått då flera efterfrågar en tidning samt att 
diskussionen runt marknadsföring för föreningen är ständigt aktuell. 
David Hammar, Publisher, JLD &Kompani KB informerar om sitt förslag av ny tidning. 
Föreningen förbinder sig till portokostnad för utskicket. Vi enas om att om det blir 
aktuellt kommer medlemmarna i Distriktssköterskeföreningen få vara delaktiga för att 
rösta fram namn på tidningen. De två förslagen är Distriktssköterska eller Distrikta. 
 

    

§ 11 Efterföljande diskussion angående tidning 
Efter diskussion inom styrelsen bestäms att Ina skickar mail till David Hammar där han 
ombeds ta fram ett kontrakt för påsyn. Styrelsen kommer ta beslut med vändande 
mail när förslag inkommit från David Hammar. 

 
 MIDDAG 
 
SÖNDAG 10 SEPTEMBER – vi ägnar dagen åt marknadsföring & rekrytering  
§ 12 Hemsidan och sociala medier 

Nina håller kontakt med Marcus Persson Kreativa byrå gällande Domän och 
Webbhotell samt plug-in. 
Distriktssköterskeföreningen i Sverige Facebookgrupp är arkiverad. Nu finns endast en 
Facebooksida som är öppen. I flödet ses i dag 266 följare på denna sida. 
Den 7 september publicerades artikeln ”Brist på Distriktssköterskor problem för 
primärvården” i Vård Fokus där ordförande Ina El- Sherif intervjuades. Detta inlägg 
delades på Facebooksidan och har idag, 10 september över 6000 visningar. 
Beslut fattas om att Twitter och Instagram inte är aktuella platser att synas på i dag. 
 

 

§ 13 DSF-broschyren 
Genomgång och förändringar av broschyren. Utskick görs till medlemmarna i styrelsen 
efter avslutat möte i dag för granskning. Svar ska ske direkt med vändande mail. Ina 
tar kontakt med David Hammar för att få den i tryck så att Maria kan ta med den till 
Primärvådskonferensen 27-28 september på Stockholm Waterfront. 

 

§ 14 Marknadsföring & göra DSF och DSK synliga för makthavare, skolor mm 
Funderingar kring om facebooksidan ska marknadsföras. Anna koller upp kostnad för 
detta. Annja har kontaktat TV 4 för kostnadsförslag gällande reklaminslag. 
 
Diskussion kring att synliggöra och uppmuntra till att söka stipendier samt nomineras 
till Årets Distriktssköterska. Årets Distriktssköterska får idag en summa pengar, förslag 
läggs på att även en symbol skall överlämnas. Förslag på oljelampa i glas, alla i 
styrelsen söker efter möjliga producenter och skickar förslag till Maria. 
Nina och Annja undersöker hur regler gällande stipendier ser ut på Svensk 
sjuksköterskeförening samt andra yrkesorganisationer för att uppdatera DSF regler 
kring stipendieansökningar. 
 

 



§ 15 Planering för årsmöte och DSK-dag 2018 
Datum är fastställd till 13 april -18. Inbjudna till DSK-dagen som tackat ja är Anna 
Nergårdh och Christina Lindholm. Likaså är Anneli Gusdal klar för redovisning av sin 
avhandling. Ina bjuder in politiker. Styrelsen diskuterar kring olika föreläsare inom 
relevanta områden för professionen, t.ex. vaccination, smittskydd, allergi. Lokal på 
Bygget Fest&Konferens är bokad. Åsa Andersson har tackat ja till att vara ordförande 
vid årsmöte. Styrelsemedlemmarna är på plats tidigt fredag morgon eller torsdag kväll. 
Om styrelsen ingår avta med David Hammar gällande tidning kommer han vara 
behjälplig med att trycka programmet till DSK-dagen.   

 

§ 16 Nätverk – SSF beslutar vårt nätverk? Astma/KOL-ssk, Diab.ssk, Distriktläkarförbundet. 
  

a) SSF: Ina går på Ordförande råd 20 september -17. I inbjudan ombeds 
deltagarna ta med sig stora händelser inom de olika sektionerna. Ina kommer 
lyfta fram DSK-dagen, vårt sjunkande antal yrkesverksamma DSK. Hur arbetar 
vi vidare med god och nära vård. Dsk föreningen har för avseende att delta på 
Sjuksköterskedagarna 2018 

b) Vårdförbundet: Inget nytt har inkommit. 
c) PrimärvårdsKvalitet: Leena Granström har avgått. Birgitta Liljegranath sitter 

kvar men ytterligare representant behövs. Ina tillfrågar personer att delta i 
Primärvårdskvallite projektet. Om ingen tackar ja får vi då ta ställning hur vi 
skall gå vidare.  

d) NoSB: Möte på Island är i nästa vecka. Margaretha Serdnicka  återkopplar med 
rapport efter hemkomst. 

e) Amnis: Beslut fattas om att vi tar bort Amnis som stående punkt.  
 
Enligt SSF får DSF själva välja vilka nätverkspartners vi anser är meningsfulla att 
bedriva samarbete med. Finns behov av andra nätverkspartners? Exempelvis 
ASTA, SFSD, Barnsjuksköterskorna. Denna diskussion bordläggs. 

 

§ 17 Post och inkomna skrivelser, mejl- och remisshantering framöver 
Mail gås igenom och besvaras, exempelvis har det inkommit fråga om att ansöka 
medel för att skriva D-uppsatts. DSF ger ej ut medel under pågående D-
uppsatsskrivning men personen får gärna skicka in och söka ”Bästa uppsatts” när D-
uppsatsen är färdig.  

 

§ 18 Övriga frågor 

  

§ 19 Nästa fysiska styrelsemöte och webbmöten    
Webbmöte sedan tidigare inplanerat 16 oktober. Nästa fysiska möte kommer hållas i 
Stockholm 25-26 november -17. 

 

§ 20 Mötet avslutas av ordförande Ina  


