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Protokoll för styrelsemöte (webbmöte)  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Datum: onsdag 2018-05-16 

Tid: kl 20:00-22:30 

Plats: via uppkoppling mot Adobe Connect 
 

Närvarande:  Ordf & klubbmästare Ina El-Sherif, vice ordf Maria Öst-Backa, kassör Annja Göransson, 
sekr Veronica Almstedt, medie- och medlemsansv Anna Asplund, ledamot Lotta Åhlander, ledamot 
Nina Hell och ledamot Kristina Malmsten    
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ina öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare 

Ina väljs till ordförande, Veronica väljs till sekreterare, Maria och Anna väljs att justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor gällande kontakt med producent som 

inkommit till DSF-mailen. Samt tillägg av  §14 GDPR. 

§ 4 Föregående protokoll 
 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 

932 694 kronor 72 öre. Stipendiekontot 100 tusen 386 kronor och 80 öre. 35 000 från 2017 och 

35 000 från 2018. Båda summorna fördes över 2018, därav den högre summan. Västerbotten har nu 

avslutat sitt konto och fört över pengarna från sitt konto till DSF Sverige. 

§ 6 Medlemsfrågor & lokalföreningar 

Sedan förra mötet har det kommit 19 nya medlemmar och 2 utträden. Föreningen har idag 2250 

medlemmar. Inkommit fråga från DSF Jämtland angående att ansöka bidrag till lokalföreningar. Nina 

svarar att de får specificera vad pengarna ska gå till och hur stort bidrag de vill ansöka om. DSF 

Gävleborg har det kämpigt och vill bjuda in Ina till ett medlemsmöte för att få lite ny energi och 

inspiration. Ina tar kontakt med ordförande i DSF Gävleborg. 

§ 7 Hemsidan och sociala medier 
Anna har förberett för att utbilda DSF Gotland att använda hemsidan. Inte helt klart med flytt av 
domänerna, men Anna jobbar på det. Anna har kommunikation med Oscar på Loopia. Nya bilder på 
styrelsen ligger uppe på hemsidan. Diskussion kring om vi ska ha lite olika inriktningar på våra sociala 
medier. Beslutas att inriktningen på Instagram ska vara lite lättsammare. Lagom med ca ett inlägg i 
veckan. Nina håller igång vårt Twitterkonto. Medieansvariga har haft möte och fördelat ansvaret 
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mellan hemsidan och sociala medier. Anna ansvarar för hemsidan och Facebook och Nina ansvarar 
för Instagram och Twitter.  
  

§ 8 Vårdmagasinet HÄLSA 

Redaktionen har möte 21/5 och nummer två väntas komma ut i slutet av maj. 

§ 9 Kongress/60-årsjubileum 2019 

Det finns två offerter. Till Djurönäset tar det en timme att åka, blir därför inte aktuellt. Till Vår Gård 

tar det ca 30 minuter från Slussen, se offert i bilaga 1. 

Vår Gård kan avbokas senast 12 veckor innan. Måste annonseras i tidningen efter sommaren. Beslut 

fattas att DSK-dagen kommer att hållas 24-25 maj 2019. Nina Åkesson – distriktssköterska och 

registerhållare i Rikssår kommer att bjudas in som föreläsare. Anna Nergårdh har tackat ja. Styrelsen 

fortsätter att bjuda in föreläsare som är relevanta för professionen. Anna har kontakt med Lena 

Renman. 

§ 10 Uppföljning DSK-dagen & Årsmötet 2018 
En enkät där deltagarna fått utvärdera mötet har skickats ut. 62 av 83 har svarat, ca 75%. 59  har 

varit positiva, 3 var inte nöjda. Någon tyckte att det var för kort tid till sista anmälningsdatum. Alla är 

nöjda med föreläsarna som helhet. Överlag mycket positiva kommentarer. Påminnelse gick ut i 

fredags. Vi avvaktar lite till och inväntar fler svar. Styrelsen kollar upp föreläsare till DSK-dagen. Vi ska 

få med datum och plats i nummer 2 av HÄLSA. Program kommer. 

§ 11 Planering Almedalen v 27 2018 
DSF kommer att ha med sig vissa profilprodukter i form av badbollar med slogan, regnponcho samt  
broschyren om vad en DSK är. Veronica och Lotta dubbelkollar broschyren och ber David trycka upp 
den. DSF Gotland önskar information om vad vi vill ha hjälp med och samarbeta i Almedalen. Beslut 
om Reflexvästar bordläggs till fysiska mötet i höst och ska beställas till 60-årsjubileet. 
 
§12 Styrelsens arbete 
Primärvårdskvalitet diskuteras. En skrivelse finns som är undertecknad av bland andra DSF och SSF.  
Anna har mailat ut en del dokument som hon arbetat med. Bland annat en checklista för hemsidan, 
uppdaterat policy för sociala medier. Styrelsen beslutar att Annas dokument godkänns. Anna föreslår 
att vi har en FB-grupp för styrelsen istället för messenger. Anna startar en grupp. Vi har kvar 
messenger när vi vill påkalla uppmärksamhet snabbt. 
  
§ 13 Nätverk 

a) SSF - Sjuksköterskedagarna 2018 - Anna anmäls som representant. Övriga 
deltagare anmäler sig en och en via SSF:s hemsida. 

b) Vårdförbundet – inget nytt. 
c) DLF & SFAM  - inget nytt. 
d) PrimärvårdsKvalitet  - ställningstagande till debattartikel 
e) NoSB – 14-15 sept i Borås. Margareta Serednicka är vår representant. 
f) Amnis & Nationella Amningskommittén – inget nytt. 

 
§14 GDPR 
Kicki och Anna arbetar fram en informationstext som ska ligga på hemsidan som beskriver hur DSF 
behandlar personuppgifter enligt GDPR. En kryssruta i formuläret för medlemsansökan kommer att 
läggas till där medlemmen bekräftar att hen tagit del av DSF information kring 
personuppgiftshantering. Annja tar kontakt med Vårdförbundet som äger Robin och som är det 
medlemsregister som DSF använder. 
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§ 15 Inkomna remisser, övrig mejl och post, mejl- och remisshantering framöver 
DSF har svarat på 3 remisser sedan förra styrelsemötet: Underlag till lägesrapport om de nationella 
vaccinationsprogrammen 2018, Nationellt vårdprogram för Akut onkologi, nationellt vårdprogram för 
Prostatacancer. 
 
§16 Övriga frågor 

Det har kommit in ett mail om att en producent vill göra ett program om en eller flera 

distriktssköterskor. Engagerad, varm och färgstark person. Producenten ska besöka Nina på Knivsta 

vårdcentral. Även bjuda in till Capio VC Ringen för att titta på deras arbete med att DSK sköter all 

triagering. 

§ 17 Nästa möte:  
Webbmöte måndag 11 juni, sista inför sommaren. Nästa onsdag 22 augusti. 

 
§ 18 Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl 22:30. 

 

 

Webben den 2018-05-16 

 

 

_________________________                       

Veronica Almstedt, mötessekreterare    

 

 

_________________________ _________________________ 

Maria Öst-Backa, justerare  Anna Asplund, justerare 
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Bilaga 1 

 

Uppdaterad offert från Vår Gård! 

 

Vi har 122 enkelrum, 17 dubbelrum och tre sviter och vi har tillgänglighet den  24-25/5 2019. 

  

Logi & frukost, enkelrum:                                                                1775 kr per  person och natt 

Logi & frukost i delat dubbelrum:                                          1327 kr per person och natt 

_________________________________________________________________________________ 

 

Förmiddagskaffe med smörgås gjord på hembakat bröd           138 kr 

Serverad tvårätters lunch med nybakat bröd, mineralvatten/lättöl och kaffe 331 kr 

Eftermiddagskaffe med härliga godsaker och nyttigt raw food från bageriet 138 kr 

Trerättersmiddag tillagad med omsorg och mycket kärlek                                                   588 kr 

Pris per person     1195 kr 

Totalt för 250 pers 298 750 kr    

Totalt för 200 pers 239 000 kr 

_________________________________________________________________________________ 

Konferens lokal / dag 280 personer    31 125 kr 

Extra lokal / dag 20 – 50 personer   8 625  -   11 125 kr  

 

Samtliga priser är inklusive  moms. 

  

Kostnadsfri avbokning kan göras fram till 12 veckor innan ankomst. Därefter kan 10% avbokas fram till 

4 veckor innan arrangemanget. 

 

 


