
 

Styrelsemöte 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
 

 

Datum: lördag 20 maj – söndag 21 maj 2017 

Tid: lördag kl. 10-17, söndag kl. 9-15 

Plats: Stora konferensrummet, Capio Vårdcentral Ringen, Ringvägen 113, 118 60 Stockholm 
 
Närvarande: ordförande och klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordförande Maria Öst-Backa, kassör 
Annja Göransson, sekreterare Annelie Gusdal, medieansvarig Nina Rolf, medlemsansvarig Anna 
Asplund, ledamot Veronica Almstedt 
Frånvarande: ledamot Annette Källman Carlsson, ledamot Lotta Åhlander 
 

 

§ 1 Mötet öppnas 
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 två justerare 

Anna Asplund och Veronica Almstedt väljs att justera protokollet. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkänner dagordningen. 
 
§ 6 Föregående protokoll 

Föregående protokoll bordläggs. Justerat protokoll från årsmötet 2017 inväntas. 
 
§ 7 Ekonomi 

● Inväntar svar från Åsa Andersson, strateg på Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 
på frågan om vi behöver gå tillbaka i pappersbokföringen för att spåra 
diskrepansen, med plus 5000:-, mellan intäkter på banken och bokföring. 

● Ny applikation finns i bokföringsprogrammet Visma eEkonomi (eVisma). I appen 
kan kvitton fotas och läggs direkt in i programmet. 

● Tidigare använde Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) både Nordea och 
Handelsbanken. DSF har nu avslutat samarbetet med Nordea och använder enbart 
Handelsbanken. Annja ansöker om bankgiro, utöver DSF:s befintliga bankkonto, i 
Handelsbanken. 
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● På bankkontot har vi i nuläget 683 363:- och 40 336:- (särskilt avsatta för 
stipendier). Vi inväntar 150 000:- från utställarna på DSK-dagen samt 
medlemsavgifter från lokalföreningarna, vilka är uppmanade att överföra avgifter 
till DSF Sverige senast sista mars varje år. 

● En förening med vårt medlemsantal anses behöva en buffert på mellan 300 000:- 
och 350 000:- . För att inte räknas som ett vinstdrivande företag så får en förening 
inte gå med vinst fler än fem år i rad. 

● Reseersättningsblanketten revideras av Annja. 
 
 
§ 8 Medlemsfrågor, stipendier och DSK kompetensbeskrivningen 

● I dagsläget finns 2 649 st. medlemmar registrerade.  
● Anna har gått igenom medlemsregistret Robin och fört över medlemsuppgifter 

från nedlagda lokalföreningar till DSF Sverige. Uppgifter på medlemmar som inte 
betalat de senaste två åren sorteras bort från medlemsregistret Robin. 

● Trots att papperstidningen är nerlagd har vi behållit 428 st. pensionärer. Vi har få 
medlemmar som är studeranden, endast 12 st. 

● Ökad tydlighet från föreningens håll behövs till medlemmar som går i pension. 
Medlemmen får själv meddela detta varpå medlemsavgiften justeras. Denna 
justering kan även göras retroaktivt. 

● Behöver vi vara med i Robin eller finns det ett annat medlemsregister inom 
eVisma? Annja kollar upp detta. 

● Diskussion kring behov, tid och resurser för att uppdatera våra medlemmars 
mejladresser. Mest effektivt för styrelsen, och med störst genomslag för att nå 
medlemmar är att kontakten sker via hemsidan. 

 
Hur ökar vi medlemsantalet? 
● Fortsätta att informera distriktssköterskestudenter på högskolor och universitet. 

Veronica kartlägger högskolor och universitet som har dsk program 
(specialistsjuksköterska inom distriktsvård).  

● Värva distriktssköterskor på arbetsplatser. 
● Engagera och informera politiker i debatter på DSF:s medlemsmöten. I höst 

författar styrelsen en skrivelse med frågor till politiker inför DSK-dag 2018. 
 
Utlysning av stipendier 
● En stipendiegrupp inrättas i styrelsen som består av Maria och Annelie. 

Stipendiegruppen tar fram förslag på vilka stipendier som ska delas ut till 
medlemmar samt upprättar kriterier för stipendier. Förslag och kriterier 
presenteras på styrelsemöte i september. 

● Annja återkommer med storlek på ekonomiska medel som kan avdelas till 
stipendier. 

● Nina lägger ut en blänkare på hemsidan där medlemmar anmodas att lämna 
förslag på ändamål för DSF:s stipendier. 

 
DSK kompetensbeskrivning 
● Anna (Eklund) Josse Eklund bollar översyn och revidering av dsk 

kompetensbeskrivning med Maria och Annelie. 
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§ 9 Hemsidan och sociala medier 

● Vilket syfte har den slutna Facebook-gruppen? Den är svåradministrerad och inte 
alla medlemmar är dsk. Ska det finnas både en sluten grupp och en allmän sida? 
Vilka diskussioner ska föras och i vilken grupp? Styrelsen beslutar att den slutna 
gruppen successivt avvecklar sig själv. Vi behåller den allmänna Facebook-sidan 
med länkar mellan Facebooksidan, DSF:s hemsida och lokalföreningarnas 
Facebooksidor. Policyn om vad som ska läggas ut är att det är yrkesrelaterad och 
inte på privat nivå. 

● Styrelsen samlar förslag på förbättringar av hemsidan i ett dokument ”Önskemål 
om ändringar på hemsidan” på Google Drive. När flera önskemål har samlats tar 
vid det vidare till extern webbredaktör. 

● Nyhetsflöden ska i första hand ske på Facebooksidan. Mediekommittén 
administrerar Facebooksidan men alla i styrelsen kan göra inlägg. Hittar vi bra 
inlägg på de respektive lokalföreningarnas Facebooksidor så kan vi lägga upp det 
på DSF Sveriges sida. En del av våra ”upprop” på DSF:s hemsidan får troligen 
bättre genomslag om det läggs på DSF Sveriges Facebooksida. 

● Styrelsen startar ett Instagramkonto så småningom men vi avstår Twitter. 
● En gemensam logga ska användas i sociala medier i vilken endast den geografiska 

tillhörigheten skiljer loggorna åt. 
● Mejladress till enskilda styrelsemedlemmar i DSF Sverige och i lokalföreningarna 

skrivs inte ut på hemsidor och Facebooksidor utan enbart en central mejladress 
för DSF Sverige och en till vardera lokalförening skrivs ut. 

● På nya hemsidan får medlemmarna automatiskt bekräftelsemejl när de anmäler 
sig till någon aktivitet. 

 
 
§ 10 Google Drive & Gmail för DSF 

Google Drive 
● Gå till den mapp i vilken du vill skapa dokumentet. Klicka på Nytt. Alternativt så 

jobbar man i egen hårddisk med ett Word-dokument som sedan förs över till 
Driven: klicka på Nytt och välj filöverföring i Drive. När man öppnar upp sitt 
dokument i Drive, välj att öppna i Drive-format. 

● Vill man flytta ett dokument: öppna dokumentet, klicka på mappikonen bredvid 
namnet på filen och välj att Flytta alternativt högerklicka på dokumentet och välj 
Flytta till. 

● När Excel-dokument laddas upp så behålls det som Excel, görs alltså inte om till 
Google Kalkylark. 

● Avslutade dokument, exempelvis justerade protokoll, sparas även som Lumen 
PDF-dokument (alltså två format av samma dokument). 

● Digital signering av dokument kan göras när de är i PDF-format men ett Adobe 
abonnemang krävs vilket kostar 1500:-. Styrelsen bifaller att Annja ansöker om 
detta. 

 
Gmail 
● När vi är inne i mejlen och läser men inte åtgärdar så markerar vi mejlet som oläst 

igen.  
● Om svar ges så ska svaret skickas från dsfsverige@gmail.com (inte från annat 

mejlkonto) inom 14 dagar.  
● Målet är att så få mejl som möjligt ligger i Inkorgen; efter ett mejl har åtgärdats, 
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läggs det i passande mapp. Vissa mejl passar i en  mapp döpt till ”Att åtgärda vid 
fysiskt möte”. Andra mejl kan behöver diskuteras med samtliga 
styrelsemedlemmar varför de snarast vidarebefordras till våra respektive egna 
mejladresser. 

● På hemsidan lägger Nina in ett meddelande vid midsommar om att vi svarar mer 
sporadiskt mellan midsommar fram till vecka 34. Alla i styrelsen lägger in sina 
semestrar i dokument på Driven. 

● Vi delar upp ansvaret för att besvara mejl för cirka en månad i taget enligt schemat 
nedan:  

o 1/6-25/6 - Ina, Maria, Veronica 
o 26/6-31/7 - Maria, Veronica (ej v.30)  
o 24/7-30/8 - Anna (ej v.33), Annelie 
o September - Annja, Lotta 
o Oktober - Annja, Annette 
o November - Ina, Veronica 
o December - Veronica, Annelie  

 

Schemat ligger även som ett dokument döpt till Mailansvar 2017 i mappen 
Styrelsen DSF på Driven. Vissa undantag från schemat finns:  

o Medlemsansökningar hanteras av Anna (mejlen behöver dock inte 
vidarebefordras till Annas egen mejladress) 

o Hemsidesfrågor och remisser hanteras av Nina (OBS, vidarebefordra) 
o Ekonomi, alla fakturor hanteras av Annja (OBS, vidarebefordra) 
o Ryggsäcksfrågor hanteras av Ina (OBS, vidarebefordra) vidarebefordra till 

Ina 
● Remisshantering – Nina lägger ut remisser på Facebooksidan och som Nyhet på 

vår hemsida, med tydligt datum för respons från medlemmarna. 
● Alla lokalföreningar ska upprätta ett gmailkonto där mejlnamnet ska vara dsf  + 

lokalföreningens namn/geografiska tillhörighet, exempelvis 
dsfstockholm@gmail.com. 

 
 
§ 11 Foton från DSK-dagen 2017 

Vi väljer ut 30 st. foton från DSK-dagen för bearbetning av fotografen, bearbetningen 
ingår i fotograferingskostnaden. 

 
 
§ 12 Broschyr och annan marknadsföring för DSF, hur ökar vi medlemsantalet? 

● Ett första utkast på broschyr har tagits fram av Annette, Veronica och Annelie 
vilket presenteras på mötet. Beslut i styrelsen om att vi bekostar en snygg 
professionell layout av en fyrfärgsbroschyr. Igenkänningsloggor på framsidan och 
med tydlig text om att vi är en obunden, ideell förening. Beslut tas att vi avvaktar 
revidering av DSK kompetensbeskrivning och att vi till stora delar utgår från den 
tidigare orangea broschyren. Den gamla orangea broschyren scannas och läggs in 
på driven av Ina. Ina skickar broschyren tillsammans med vårt framtagna första 
utkast till Anna Josse Eklund som arbetar med revidering av 
kompetensbeskrivningen. Veronica, Annette o Annelie arbetar vidare med ett 
andra utkast av broschyr vilken diskuteras på nästa fysiska möte i september. 

● Arbetsförmedlingens Yrkesfilm om DSK har brister i innehåll och sätt att beskriva 
dsk:s arbete och vardag. Vi skriver och skickar en kommentar till 
Arbetsförmedlingen. 
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● Vilka ytterligare marknadsföringsprodukter ska vi ha och kan vi hitta andra företag 
som har bättre kvalitet på produkterna? 

o Våra reflexer och pennor behöver ha större text, nyckelbanden är av dålig 
kvalitet, lunchväskan har för liten botten och behöver vara i ett material 
av hållbarare kvalitet, liksom ryggsäcken. 

o Till nästa fysiska möte efterfrågar Ina provexemplar från andra företag. 
o Var ska allt material förvaras? För att undvika stora lager kan 

lokalföreningarna beställa direkt från de respektive företagen? En 
förutsättning är då att företagen kan skicka till flera mottagare. 

 
 
§ 13 Alkoholpolicy 

Förslag och beslut om att DSF föreningen inte står för alkohol på något av våra fysiska 
styrelsemöten eller medlemsmöten. All alkohol bekostas av medlemmarna själva. 
Denna alkoholpolicy läggs in i mappen Riktlinjer, i mappen DSF styrelsen.  

 
 
§ 14 Förtydliga DSK-rollen för politiker, chefer och andra makthavare 

Bordläggs tills kompetensbeskrivning och broschyr är reviderade. 
 
 
§ 15 Planering för årsmöte och DSK-dag 2018 

● Beslut om att vi är i Bygget Fest & Konferens i Stockholm även nästa år. Vi behöver 
dock utnyttja ytan bättre för att det inte ska bli för trångt vid framförallt lunchen. 
Datum för nästa DSK dag står mellan 13/4 eller 20/4.  

● Förslag om att ha ett A4 programblad som viks på mitten. 
 

● Förslag på innehåll under dagen 10-19: 
o 10.15-11.45 Politikerdebatt - Stefan Löfvén eller Gabriel Wikströms 

ersättare eller alliansens motsvarande (helst en från varje block).  
o 11.50-12.10 Presentation av doktorsavhandling 
o 12.15-13.15 Lunch  
o 13.15-14.45 Årsmöte  
o 15.00-16.30 Vaccinationer inom alla verksamheter, föreläsare Lars Rombo 

(vaccinationer inom skolhälsovård och barnhälsovård, resevaccinationer, 
säsongsinfluensavaccinationer etc.) 

o 16.30-17.00 Fika, tips, mingel  
o 17.00-18.30 Christina Lindholm  
o 19.00-21.00 Middag  

 
Ina kontaktar och frågar om samtliga politikers och föreläsares medverkan. 

 
● Utvärderingsenkät skickad till 149 personer som deltog på DSK-dagen, 59 svar i retur. 

Annja skickar påminnelse om några dagar. Överlag positiv respons men trångt vid 
fika och störande ljud från utställarna. Förslag till nästa år att ha valbara 
seminarier/föreläsningar. Förslag på framtida föreläsare – se förslagen i enkäten. 

 
 

§ 16 Nätverk 
a) Svensk sjuksköterskeförening – Ina går på SSF stämma måndag 12/6. Kan inte 

Ina gå så träder vice ordförande Maria in. Då stämmer Ina/Maria av med Åsa 
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ang. datum för kurs i styrelsearbete och om nyttan med Robin.  
b) Vårdförbundet – intet nytt 
c) PrimärvårdsKvalitet – ett arbete med kvalitetsverktyget som pågått i 10 år. 

Fyra fysiska mötesdagar/termin och representation av dsk behövs i 
PrimärvårdsKvalitet. SSF överlämnar uppdraget till DSF att utse representant. 
Förut var SSF bidragsgivare till representant men har nu övertagits av SFAM. Vi 
har två intresserade varav en person, Leena Granström, är sedan tidigare 
insatt i uppdraget. Vi beslutar att Ina tillfrågar Leena Granström om att vara 
huvudansvarig representant i samarbete med Eva Törnvall och Birgit 
Liljegranath. Representant återrapporterar till styrelsen efter varje möte. 

d) NoSB – En intresserad representant via hemsidan. Representant ska vara 
yrkesverksam inom BVC eller skolhälsovård. Representant återrapporterar till 
styrelsen efter varje möte. Ina har mejlat ordförande för 
barnsjuksköterskeföreningen och presenterat sig som ny ordförande för DSF 
Sverige. Fått information och samarbetsavtal från vice ordförande i NoSB där 
DSF Sverige är inkluderad som samarbetspartner. Ina mejlar deltagare på DSK 
dagen samt kassörer och sekreterare i lokalföreningarna om önskemål om 
förslag på representant till NoSB.  

e) Amnis – En intresserad repr. via hemsidan, Monika Nyman. Representant ska 
vara yrkesverksam inom BVC.  Representant återrapporterar till styrelsen efter 
varje möte. Två möten/termin, Beslut om att vi erbjuder Monika Nyman att 
representera DSF Sverige, Ina meddelar Elisabeth Kylberg på Amnis.  

 

§ 17 Post och inkomna skrivelser, mejl- och remisshantering framöver – se § 10. 

 

§ 18 Övriga frågor 
● Styrelsemedlemmar i DSF Sverige ska också vara medlemmar i SSF. 
● Arkivering – Dokument som behöver arkiveras från bl.a. lokalföreningar som läggs 

ner behöver troligen arkiveras.  
Ina mejlar Åsa Andersson på SSF med frågor:  

● Har vi material hos TAM och vem letar isåfall upp det?  
● Kan vi scanna pappersmaterial till digitalt och skicka till TAM och då kasta 

pappersmaterial?  
● Får vi kasta kvitton och annat inom räkenskapsinformation som nu finns i 

papperskopior?  
● Kan vi ha ett eget arkiv, som inte ligger under SSF, och betala för detta?  

● Nina medverkat i ett projekt om säker läkemedelsanvändning i primärvården. Nina 
lägger ut slutprodukten på hemsidan och som diskuteras på nästa webbmöte 31/5 
samt läggs upp på Driven. 

● Vi behöver revidera samtliga Riktlinjedokument! Annja reviderar ersättning för 
styrelsearbete, kassarutin samt nedläggningsrutin. Ina reviderar övriga riktlinjer. 
De reviderade dokumenten presenteras vid nästa fysiska styrelsemöte.  

 
 

§ 19 Nästkommande webbmöten och fysiska möten 
● Webbmöten: 31/5 kl. 19.30 och 28/8 kl. 19.30 och 16/10 kl. 19.30 och  

11/12 kl. 19.30 
● Fysiska möten: Ina skickar ut en Doodle på måndag 22/5 där var och en i styrelsen 

markerar vilka helger i september och november som man kan närvara vid ett 
tvådagars fysiskt styrelsemöte. Åsa Andersson bjuds in till mötet i september för att 
hålla utbildning i styrelsearbete. 
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§ 20 Mötets avslutande 
 

Beslut tagna på styrelsemötet: 
● Endast den allmänna sidan på Facebook används i fortsättningen 
● Nyhetsflöden sker på Facebooksidan (inte hemsidan) 
● Alla styrelser i lokalföreningarna ska skapa ett mejlkonto/lokalförening senast 

första oktober, vi mejlar detta beslut till alla lokalföreningar med läskvitto. 
Beslutet skrivs även ut på Facebooksidan och hemsidan. 

● Beslut i styrelsen om att vi bekostar en snygg professionell layout av en 
fyrfärgsbroschyr där DSF presenteras. 

● Alkoholpolicy - DSF bekostar inte alkohol på något av våra fysiska styrelsemöten 
eller medlemsmöten. All alkohol bekostas av medlemmarna själva. 

● Erbjuder Leena Granström att vara huvudansvarig, i samarbete med Eva Törnvall 
och Birgit Liljegranath, att representera DSF Sverige i PrimärvårdsKvalitet.  

● Erbjuder Monika Nyman att representera DSF Sverige i Amnis.  
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