
Protokoll fört vid styrelsemöte i Distristriktssköterskeföreningen Östergötland 2018-04-26 
 

Närvarande: Britt Strömbäck, Marie Johansson och Åsa Lindberg 

Frånvarande: Susanne Petersson, Katarina Naess, Annika Svensson, Sanna Andersson, 

Susanne Kåberg 

 

Lokal: Lambohovs vårdcentral 

 

1. Mötets öppnade 

Britt Strömbäck förklarade mötet öppnat. 

 

2.Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3.Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

Sittande ordförande valdes. Åsa valdes för sekreterare och Marie valdes till justerare. 

 

4.Ekonomi 

Åsa och Britt har ännu inte blivit godkända som firmatecknare för föreningen. Britt håller på 

att ordna med detta med banken. Inväntar på att årsmötesprotokollet ska signeras av samtliga. 

Åsa tar emot kvitto från Britt och Maries resa och övernattning under Distriktssköterskedagen 

med årsmöte i Stockholm den 13 april 2018. Åsa tar även emot kvitto för måltid för samtliga 

deltagande i styrelsemöte för idag och vid föregående styrelsemöte 27/3 2018. Kassören 

kommer att betala från lokalföreningens kassa så fort denne får tillgång till bankkonto.  

 

5.Välkomnstbrev 

Åsa har gjort ett första utkast av uppdaterad version av välkomstbrevet som kommer att 

skickas till nya medlemmar. Dokumentet justeras och godkänns av samtliga närvarande vid 

dagens styrelsemöte. Var god se bifogad dokument. 

 

6. Återkoppling från Distriktssköterskedagen och årsmöte i Stockholm den 13:e april 

Britt Strömbäck och Marie Johansson som åkte från lokalföreningen upplevde det som en 

givande och inspirerande dag. Uppger att det var bra föreläsningar. Inger Frisk föreläste om 

äldre och sexualitet att äldre har rätt till sin sexualitet. Föreläsaren uppmuntrade att 

vårdpersonal ska våga fråga äldre människan om sin sexualitet och informera dem om att det 

finns bra hjälpmedel i dagsläget att tillgå. Christina Lindholm föreläste om sår och sårvård. 

Det kommer att komma en ny uppdaterad version av sårvårdsbok till sommaren av Christina 

Lindholm. En överläkare föreläste om barn och allergi. Årsmötet hölls. Nästa år firar 

Distriktssköterskeföreningen 60 år och det kommer att bli två dagars möte. Man röstade för 

att det skulle bli fredag till lördag och att det skulle börja vid lunchtid. 

Distriktssköterskedagarna planeras att bli i april 2019. 

 

7.Vårmöte 

Klubbar igenom att vårens aktivitet kommer att bli studiebesök vid Löts gårdsmejeri tisdag 

den 22 maj kl 18:00. Kommer få information om osttillverkning, guidning på gården och hos 

getterna. Provsmakning av cirka 20 olika sorters ost, med möjlighet att försäljning av de olika 

ostarna. Det kommer även serveras våfflor med sylt och grädde i gårdens Lillstuga. Minimum 



10 personer och maximum 23 personer. Pris per person ligger på 350 kr/person. Britt tar på 

sig att skriva inbjudan som planeras skickas ut till medlemmarna i början på vecka 18. 

Medlemmarna behöver svara senast den 16 maj. Medlemmarna skickar sitt intresse till 

lokalföreningens e-postadress, som kommer finnas med i inbjudan. Marie och Åsa kommer 

ansvara för att bevaka inkorgen och sedan senast den 18 maj förmedla antalet deltagare till 

Löts mejerigård. 

 

8. Höstens möte 

Höstensmöte planeras att hållas den 18 oktober. Avstår möte med MAS:ar då det är för 

kommunalinriktat. Under dagens styrelsemöte diskuteras förslag på olika föreläsare bland 

annat Inger Karlsson, Åke Lindberg samt Roger Altsäter VD för AB Göta kanalbolag. Alla i 

styrelsen uppmanas fundera ut någon de vill ta in att föreläsa på höstens möte. Avvaktar med 

inbjudan med Medi tills vi vet att de ska bjudas in. 

 

Lokalförslagen: Susanne har tagit kontakt med Mjellerumsgården och tagit fram menyförslag. 

Marie ansvarar för att ta kontakt med Göta hotell i Borensberg. 

 

Avvaktar med höstens innehåll till nästa styrelsemöte som planeras hålla i mitten på 

september. Samtliga styrelsemedlemmar uppmuntras till att fundera ut vad/vem de vill ta in 

som föreläsare till höstens möte. 

 

 

9.Mailllista 

Åsa ansvarar att försöka ordna med maillista för lokalföreningens medlemmar till början på 

vecka 18. 

 

10.Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte planeras att ske den 17/9 kl 18:00 vid Lambohov Vårdcentral 

 

11.Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

12.Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

_______________________________                         ________________________________ 

Mötesordförande: Britt Strömbäck  Sekreterare: Åsa Lindberg 

 

 

 

______________________________ 

Justerare: Marie Johansson 


