
 

Styrelsemöte Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2017-04-19 

via Adobe Connect kl. 19.30 

Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, kassör Annja Göransson, sekr Annelie Gusdal, 
medieansv Nina Rolf, ledamot Anna Asplund, ledamot Annette Källman Carlsson, ledamot Lotta 
Åhlander, ledamot Veronica Almstedt 
 
Frånvarande: vice ordf Maria Öst-Backa 
 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Ina El-Sherif öppnar mötet. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Ina El-Sherif väljs till ordförande. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare  
Annelie Gusdal väljs till sekreterare. 
 
§ 4 Val av 2 justerare  
Nina Rolf och Annja Göransson väljs att justera protokollet. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (Årsmötesprotokoll) bordläggs. Konstituerande protokoll godkänns. 
 
§ 7 Ekonomi 
Befintliga medel i Handelsbanken är 727 156,46 kr + i stipendiekonto 40 336,80 kr efter att betalning 
skett för distriktssköterskedagen med 173 700 kr. Får in 150 000 kr från sponsorer, utgifter för 
marknadsföringsmaterial är 40 000 kr. 
 
§ 8 Medlemsfrågor 
Idag är vi 2665 medlemmar. Vi har tappat några sedan senaste styrelsemötet men vi fått 4-5 nya 
medlemmar, som ansökt via nya hemsidan. 
 
§ 9 Hemsidan och sociala medier 
Nya styrelsen läggs nu upp på hemsidan under helgen. I slutna gruppen på Facebook så har många 
varit inne o tittat sedan årsmöte. Mediegruppen börjar att arbeta med lokalföreningarnas sidor så 
snart som möjligt. Vi skall framöver arbeta med DSF sida på Facebook istället för den slutna gruppen. 
 
§ 10 Uppföljning DSK-dagen & Årsmöte 2017-04-07 
DSK-dagen bjöd på en bra mix av föreläsare. Under lunchen var det trångt om rum och frisk luft 
varför vi får överväga att nästa gång äta nere i matsalen, om vi skall använda samma lokal. För att 
inte sponsorerna ska gå miste om deltagarna bör även de finnas med i matsalen. 
Hade varit bra om det funnits mer tid för frågor till politiker och utredare, kan dock vara svårt att 
förlänga då föreläsarna hade ont om tid. Annja sammanställer enkätfrågor till medlemmarna om vad 



de tyckte om DSK-dagen, svaren sammanställs på gruppnivå. 
 
 
§ 11 Policy för ersättning av resor och hotellrum vid kommande årsmöten 
Frågan bordläggs.   
 
§ 12 Planering och upplägg för den nya styrelsens arbete framöver (Gmail, Drive) 
Frågan bordläggs tills vi ses på det fysiska mötet.  
 
Vad vi vill jobba vidare med under det närmaste året:  

o vi behöver synas mer, inte minst för politikerna 
o värva fler medlemmar 
o marknadsföra oss brett genom att bl.a. ta fram en kort och kärnfull skrivelse i broschyrformat 

med information om DSF, dsk kompetens och skillnaden mellan dsk och ssk arbete. 
Arbetsgrupp för att ta fram förslag på denna broschyr är Annette, Veronika och Annelie. Vi 
arbetar antingen i Google Drive eller i Adobe Connect. Vi kan också marknadsföra oss på vår 
hemsida. Hittar vi material av värde för medlemmarna kan vi lägga upp det i vår grupp på 
Facebook, alternativt skicka till Nina. Mediegruppen kommer även ta fram en policy för vad vi 
lägger ut på Facebook. 

 
§ 13 Nätverk 

a) Svensk sjuksköterskeförening 
o Behöver vi vara medlemmar i SSF när vi sitter i styrelsen? Ina mejlar Åsa 

Andersson på SSF för att efterhöra om detta är ett krav.  
o Sedan Hälsan i Centrum är nedlagd är frågan var DSF kan synas.  
o SSF:s stämma är den 12/6, Maria har anmält sig men Ina tar Marias plats i kraft av 

ordförande.  
o Internationella sjuksköterskedagen firas den 12/5, mer information på DSF 

hemsida. Någon representant från oss som vill gå? Sista anmälningsdatum 24/4  
o Ami Hommel fyller 60 år och istället för present önskar hon sig en gåva till Girl 

Child Education Fund – Skolutbildning för föräldralösa flickor i Afrika. DSF skänker 
500 kr, Annja för över pengarna. 

o Ina varit i kontakt med Åsa Andersson på SSF angående utbildning i 
föreningsarbete. Åsa kan tyvärr inte komma nu i vår utan utbildningen för DSF 
styrelsemedlemmar blir till hösten.  
Vare sig Annja eller Ina kan delta på SSF:s utbildning för ordföranden och kassörer 
i    maj.  

b) Vårdförbundet 
Inget att rapportera i nuläget. 
c) SKL - PrimärvårdsKvalitet och SäkLäk 

o Ina avsäger sig uppdraget i Primärvårdskvalitet och ersättare behövs för att med 
engagemang och drivkraft bevaka, lyfta och föra in indikatorer som ger 
meningsfull information som stöd för distriktssköterskans förbättringsarbete. 

o Nina avsäger sig uppdraget i SäkLäk, ny representant från DSF behövs. 
e)   NoSB 

o Behövs en representant från DSF som dagligen arbetar med barn, ungdomar och 
föräldrar. Ina tagit kontakt med  ordförande ang. vad som förväntas av 
representant. 

 
Nina skriver ett förslag på blänkare till hemsidan och Facebook för att hämta in 
intresse från våra medlemmar att representera DSF i Primärvårdskvalitet, SäkLäk 
och NoSB. 

 
§ 14 Post och inkomna skrivelser, mejl- och remisshantering framöver 
Mejl från SSF med önskemål om Inas adress på hemsidan, Ina funderar om adressen som läggs upp 



ska vara till hemmet eller arbetet. Övrigt bordläggs till vårt fysiska möte i maj. Nina och Annja 
bevakar mailen i april. Ina bevakar mailen i maj fram till styrelsemötet. 
 
§ 15 Övriga frågor  
 
§ 16 Nästa fysiska styrelsemöte och webbmöten   
De helger som de flesta av oss i styrelsen kan delta i fysiskt styrelsemöte är helgen 13+14/5 och 
20+21/5. Vi preliminärbokar 13+14/5 och fattar ett definitivt beslut i slutet av veckan. Vi har inget 
webbmöte före det fysiska mötet utan kommunicerar via mejl tills dess.  
 
Nästa webbmöte bokas till onsdag 31/5, kl. 19.30 
 
§ 17 Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
 


