
Protokoll fört vid styrelsemöte i Distriktssköterskeföreningen Östergötland 2018-03-27 
 
Närvarande: Britt Strömbäck, Marie Johansson, Åsa Lindberg, Katarina Naess och Susanne 
Petersson 
 
Lokal: Lambohovs vårdcentral 
 
1. Mötets öppnande 
Britt Strömbäck förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 
Sittande ordförande och sekreterare valdes. 
Åsa valdes till justerare. 
 
4. Ekonomi 
Ny kassör Åsa i föreningen sedan årsmötet. Åsa ska få mer information från avgående 
kassör. 
Britt Strömbäck och Marie Johansson beslutas få resa och övernattning betald av 
Distriktssköterskeföreningen under Distriktssköterskedagen med årsmöte i Stockholm den 
13:e april. 
 
5. Firmatecknare 
Beslöts att Britt Strömbäck 670411-2181 och Åsa Lindberg 880120-8284 var för sig äger rätt 
att teckna firmans namn för Distriktssköterskeföreningen i Östergötland. Plus Girokonto 11 
11 33-5. 
 
6. Nya medlemmar 
Flera nya medlemmar till föreningen. Behov av välkomstbrev till nya medlemmar. Åsa skriver 
förslag på välkomstbrev. 
 
7. Vårens möten 
Mailkontakt mellan styrelsemedlemmar senast under vecka 15 för att delge varandra 
information för att bestämma aktivitet och lokal inför vårmötet. 
Styrelsemöte 26:e april på Lambohovs vårdcentral kl 18:00. 
 
Vårmöte 24:e maj. Förslag på aktivitet: 

 Besök på Kornettgården. Marie tar kontakt för mer information. 

 Besök på Verner von Heidenstams Övralid med gudiad visning och mat på 
Farfarsstugan. Britt tar kontakt för mer information.  

 Besök med ostprovning på Löt gårdsmejeri. Marie tar kontakt för mer information. 
 
Britt och Marie åker från styrelsen till Distriktssköterskedagen med årsmötet i Stockholm 
den 13:e april. 
  



8. Höstens möten 
Höstmöte 18:e oktober. Bjuda in en eller flera MAS:ar från kommun. Britt tar kontakt. 
Information och sponsring från Medi om kompressionsförband. Susanne tar kontakt. 
Förslag på lokal:  

 Mjellerumsgården i Linköping, Susanne tar kontakt för mer information  

 Göta hotell i Borensberg, Marie tar kontakt för mer information. 
 

Möte före jul den 6:e december förslag på lokal och aktivitet: 

 Fröknarna Fint utanför Vikingstad i samband med mötet möjlighet att arrangera sin 
julgrupp, Susanne tar kontakt för mer information 

 ”Oves plantskola” Vikingstad i samband med mötet möjlighet att arrangera sin 
julgrupp, Britt tar kontakt för mer information. 

 Grötkväll och information från Mölnlycke i kommunens lokal i Borensberg. 
 
9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
10. Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
___________________________________            ________________________________ 
Mötesordförande: Britt Strömbäck                   Sekreterare: Susanne Petersson 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Justerare: Åsa Lindberg 
 
 
 


