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Protokoll för styrelsemöte (fysiskt möte)  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Datum & tid: lördag 14 april kl 9-17 och söndag 15 april kl 9-15 2018 

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

Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
sekr Veronica Almstedt, medie- och medlemsansvarig Anna Asplund, ledamot Lotta Åhlander, 
ledamot Nina Hell och ledamot Kicki Malmsten.    
 
LÖRDAG 14 APRIL 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande öppnar mötet. 
 

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 
Ina El Sherif väljs till ordförande för mötet. Veronica Almstedt väljs till sekreterare. 
Lotta Åhlander och Nina Hell väljs att justera protokollet. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkänner dagordningen. 
 

§ 4 Föregående protokoll 
 Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

§ 5 Uppföljning DSK-dagen 13/4 
Styrelsen kommer överens om att utforma en checklista till nästa DSK-dag. 

 Avsätta mer tid för frågor när vi bjuder in personer på regerings- eller utredningsnivå. 
Förslag att samla in frågor från mötesdeltagarna innan föreläsningen samt att 
styrelserepresentant är diskussionsledare och ser till att god ton håll. Denne ansvarar för att 
tidsplanen hålls. 
Lotta och Annja kommer att skicka ut enkät för utvärdering av DSK-dagen 2018 till 
mötesdeltagarna. Bildspel från de föreläsarna som gett sitt godkännande skickas ut till 
mötesdeltagarna och läggs ej på hemsidan 
Beslut att inför nästa år skriver vi i anmälningsformuläret att vi kommer att fotografera under 
dagen och att den enskilde får säga till vid registreringen vid exempelvis skyddad identitet.  
Beslut att vi inte delar med oss mailadresser till utställare. De får själva samla in mailadresser 
vid sina utställarbord. 
Viktigt att understryka i kallelsen att det är årsmötet som är föreningens viktigaste möte. 
Förslag att använda mentimeter under årsmötet. 
Styrelsen är nöjda med dagen som helhet. Diskussion kring att styrelsen kan sprida ut sig i 
lokalen för att lättare se årsmötets medlemmar samt att snabbare kunna bistå medlemmar. 
Vi kommer att få bilderna från fotografen inom 2-3 veckor. 

  
§ 6 Ekonomi 

Föreningen har idag 987 774 kronor och 33 öre på kontot. 40 336 kronor och 80 öre på 
stipendiekontot. Styrelsen beslutar att skriva en proposition till nästa årsmöte angående 
summorna till stipendier och årets distriktssköterska. 

 

§ 7 Medlemsfrågor 
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Föreningen har idag 2193 medlemmar varav 13 nya medlemmar sedan förra styrelsemötet. 
Fyra har avslutat sitt medlemskap. Anna har avregistrerat ca 300 medlemmar som inte 
betalat medlemsavgift efter påminnelsen för 2018. Beslut att ta bort bankgironummer till 
DSF Sverige och lokalföreningarna från hemsida. Informationen om hur betalning ska ske 
skickas endast ut i välkomstbrevet som skickas ut i samband med bekräftelse på 
medlemsansökan. 

 
 

§ 8 Hemsidan och sociala medier 
Överföringen av samtliga domännamn och webbhotell hos Levonline är nu avslutat och ligger 
nu hos Loopia. Gotlands lokalförening vill ha utbildning i hemsidan och tar kontakt med 
Anna. Alla lokalföreningar förutom Gotland och Örebro har en DSF G-mailadress. Örebro 
kommer att lägga ner sin lokalförening. Administratörsbehörighet till hemsidan äger Anna 
Asplund och Nina Hell. Nina Rolf har kvar administratörsbehörigheten på hemsida för att 
under en övergångsperiod kunna vara support till hemsidesansvarig. 
Beslut att starta ett Instagramkonto som Nina Hell ansvarar för. 

 

§ 9 Styrelsens arbete 
Genomgång G-mail och Drive. Det finns en lathund som ska ta del av nya 
styrelsemedlemmar. Angående Adobe Connect så tar Annja tag i det och kollar upp om vi kan 
fortsätta använda det. Förslag från Kicki att använda ett system som heter Acano, Annja 
undersöker och återkommer. Finns även ett system som heter Zoom. 
Beslut att webbmötena startar kl. 20 och slutar kl. 21:30. Nina Rolf är bortplockad från 
messengergruppen. Nina Hell och Kicki Malmsten är tillagda i messengergruppen.  
SSF är vår moderorganisation och samtliga styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i SSF. 
Ina visar förslag på årshjul för styrelsens arbete. Ina lägger in en tom mall på Drive. Annja har 
ett separat årshjul för ekonomin.  
Årshjul – Ina går igenom förslag på årshjul. 

  
§ 10 Tidningen Vårdmagasinet HÄLSA 

Inger Rising har varit i kontakt med Christina Lindholm (chefredaktör för Sårmagasinet) och 
Gertrud Östlinder (chefredaktör för Ä) angående hur vi ska kommunicera utåt och hantera 
artiklar i våra respektive medlemstidningar. Förslag från Nina Hell att i kommande nummer 
ha med barnskyddsteamet i Uppsala som arbetar med utsatta barn. Nina mailar 
dsfhalsa@gmail.com  
Ina informerar om innehållet i nummer två. 
Kicki har kontaktnät kring Lagen om samverkan vid utskrivning och mailar 
dsfhalsa@gmail.com 

 
§ 11 Kompetensbeskrivning DSK 

Lotta och Veronica fortsätter att arbeta med kompetensbeskrivningen, de tar fram ett utkast 
och mailar det till resten av styrelsen för genomläsning till nästa webbmöte. Ina mailar Åsa 
Andersson på SSF hur lång tid de behöver för att läsa igenom och trycka den slutgiltiga 
produkten. 

  
 

§ 12 Artikel på DN-debatt tillsammans med Svenska Distriktsläkarföreningen 
Styrelsen fortsätter fundera på ämnen till debattartikel och mailar till dlf.dsf@gmail.com 

 
 

§ 13 Remisshantering & externa möten 
Styrelsen behöver ha en skrivelse att skicka ut till medlemmar som representerar DSF på 
olika uppdrag. Standardsvar författas och läggs upp på Drive. 
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SÖNDAG 15 APRIL 
 

§ 14 Planering för årsmöte och DSK-dagen 2019 60-årsjubileum 
Diskussion kring att förlägga 60-årsjubileet på en konferensanläggning. Förslag på datum 
10/5-11/5, 17/5-18/5 och 24/5-25/5. Se separat fil minnesanteckningar. 

 
  

§ 15 Planering Almedalen 2018 
Beslut att köpa in 300 badbollar med dsf logga och slogan. Veronica beställer. Vi tar även 
med ponchos som finns inhandlade sedan tidigare. Vi ska bemanna SSF:s husvagn. 

 

§ 16 Nätverk  
a) Svensk sjuksköterskeförening 
Birgitta Flood-Åsberg fortsätter som DSF:s representant i kommunikationsprojektet.  
b) Vårdförbundet – vi avvaktar info om GDPR. 
c) DLF & SFAM – Ina var inbjuden på DLF:s årliga middag. De visade stort intresse för ett 
nära samarbete med DSF. 
d) PrimärvårdsKvalitet – Inget nytt 
e) NoSB - Möte 2018: Borås 14/9-15/9, dsf representant är Margareta Serednicka och i 
hennes uppdrag ingår att återkoppla en sammanfattning till medlemstidningen Hälsa. 
Margareta kommer även att boka en föreläsare till mötet.  
f) Nationella Amningskommittén/AMNIS - Monika Nyman är DSF:s representant i 
AMNIS. 

 

§ 17 Post och inkomna skrivelser, mejl- och remisshantering framöver 
 Styrelsen går igenom och besvarar inkomna mail. Folkhälsomyndigheten har meddelats via     
              mail att de fortsättningsvis ska maila oss på dsfsverige@gmail.com och inte  
              till föregående ordföranden Maria Larm. 
 
   

§ 18 Övriga frågor 
  

§ 19 Boka datum för styrelsemöten fram till sommaruppehållet 
16/5 kl 20 webbmöte, 11/6 webbmöte, webbmöte 22/8, fysiskt möte 22/9-23/9, 
23/10 webbmöte, 17/11-18/11 fysiskt möte. Webbmöte 6/12 
9/2-10/2 2019 bokas fysiskt möte med föreställning. 

 

§ 20 Mötets avslutande 
 Mötet avslutas kl 15. 
 
 
 
Stockholm den 180414-180415 
 
 
 
_________________________   __________________________ 

Ina El-Sherif, ordförande   Veronica Almstedt, sekreterare      

 

_________________________ _________________________ 

Lotta Åhlander, justerare Nina Hell, justerare 
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