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Kallelse och dagordning för styrelsemöte (webbmöte)  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

Datum: onsdag 2018-06-11 

Tid: kl 20:00-21:30 

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 

Ordförande öppnar mötet. 

§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och 2 justerare 

Ina väljs till ordförande, Veronica till sekreterare. Lotta och Kicki väljs att justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av punkten §10 som ändras till GDPR och textändring och 

stipendier lyfts in i §6 Medlemsfrågor och loklaföreningar. 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 

DSF har budgeterat 50 000 kronor för bidrag till lokalföreningarna som lokalföreningarna kan ansöka 

om till medlemsmöten. Innestående i dagsläget på Distriktssköterskeföreningen Sveriges bankkonto  

806 929, 72 kronor. På stipendiekontot finns 100 336, 80 kronor. Första inbetalningen från 

sponsorerna för DSK-dagen har inkommit. 

§ 6 Medlemsfrågor & lokalföreningar  

Det har tillkommit 10 stycken nya medlemmar sedan förra mötet. Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige har nu 2258 stycken medlemmar. Välkomstbrevet är reviderat av Kicki och Anna. Ligger uppe 

på Drive. Lokalföreningarna har via mail fått en mall för välkomstbrev som de kan använda när de 

hälsar nya medlemmar välkomna. 

Annja skriver en text som lokalföreningarna kan använda för ansökan om bidrag till aktiviteter  som 

gynnar professionen (lokalföreningarna). Det har inkommit en ansökan om bidrag från DSF Jämtland 

som just nu behandlas. Styrelsen har svarat att de kan precisera vad det är för föreläsare de tänkt sig 

och avvaktar svar tills de inkommit med kompletterande uppgifter. 
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DSF Gävleborg har vädjat om att Distriktssköterskeföreningen Sveriges ordförande Ina ska komma på 

ett av deras medlemsmöten för att ingjuta lite nytt hopp i föreningen. Ina har tagit kontakt med 

Christina Lindholm som kommer med i hopp om att locka till ett bra möte. Styrelsen godkänner 

kostnader för resa, boende och mat för Ina och Christina Lindholm i anslutning till det mötet. 

 

§ 7 Hemsidan och sociala medier 
Anna har haft kontakt med DSF Gotland och kommer att utbilda dem i hemsidan efter sommaren. 
Anna meddelar att det är klart med överflyttning av domänerna från den gamla hemsidan. Anna 
redigerar texten om stipendier. 
  

§ 8 Vårdmagasinet HÄLSA  - Redaktionsmöte 19/6 inför nr 3. Styrelsen har en del synpunkter på 

nummer 2. Bland annat en del fel i texten. Fel på texten under respektive styrelsemedlem. 

Synpunkter på omslaget att det var mörkt samt att det skapar förvirring att det är olika bilder på 

omslaget och att omslaget inte är samma sak som porträttet. Samt att de korrektur som skickades till 

David inte åtgärdades. Även att korrektur inte gick ut till styrelsen. När första korrekturet kommit 

skickas det till hela styrelsen som sedan svarar Veronica. Veronica sammanställer all korrektur och 

mailar åter till redaktionen.   

§ 9 Kongress/60-årsjubileum 2019 Avtalet med Vår Gård är signerat. Angående deltagarlistor. 

Samtliga mötesdeltagare på DSK-dagen tillfrågades om utställarna kunde få mailadresser. Ingen var 

däremot så Ina mailar den på begäran. Hittills är det endast två utställare som hört av sig angående 

detta. I framtiden får utställarna själva ansvara för att samla in mailadresser från mötesdeltagarna. 

Läggs in i avtalet. 

Diskussion kring vad vi ska ha för inriktning på DSK-dagen 2019. Förslag att vi har parallella spår. 

Diskussion kring vad jubiléet ska ha för tema.  

Ina, Maria och Veronica lägger en grundplanering för DSK-dagen 2019 när de träffas i Almedalen. 

§ 10  GDPR 
Ina har skrivit under personuppgiftsbiträdesavtalet mellan DSF och Vårdförbundet. Annja har haft 
kontakt med Vårdförbundet angående att våra medlemmar är medlemmar i både lokalföreningarna 
och i DSF Sverige. Svaret blev att DSF Sverige behöver skriva personuppgiftsbiträdesavtal med 
lokalföreningarna. Annja och Ina tar fram ett avtal. Anna har lagt upp personuppgiftspolicy enligt 
GDPR på hemsidan. Kicki och Anna har justerat medlemsansökan så att den överensstämmer med 
GDPR. 
   
§ 11 Planering Almedalen v 27 2018  
Ina, Maria och Veronica hade möte igår angående Almedalen. Ina har mailat David angående att 
trycka upp broschyrer med vad en distriktssköterska är att ta med till Almedalen och dela ut till dem 
vi träffar. Styrelsen spånar per mail angående layout. Nina Rolf tillfrågas om att ta bilder till 
broschyren. 
  
§ 12 Nätverk 

a) SSF – inget nytt 
b) Vårdförbundet – inget nytt 
c) DLF & SFAM - ändringar i DN-debattartikeln. Styrelsen spånar vidare per mail. 
d) PrimärvårdsKvalitet  - debattartikel publicerad i Dagens Medicin 
e) NoSB – inget nytt 
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f) Amnis & Nationella Amningskommittén – inget nytt 
 
§ 13 Inkomna remisser, övrig mejl och post, mejl- och remisshantering framöver 
Kicki har mailat ut angående kunskapsstöd för undernäring och kommer att svara datum (på onsdag) 
då sista svarsdag är. Eventuella övriga synpunkter från styrelsen måste komma till Kicki i god tid före 
dess. 
Den 12/6 deltar Ina på ett möte med referensgruppen för God och nära vård. 
Veronica har varit på Workshop om jämlik hälsa den 17/5 på Socialstyrelsen. 
Nina och Margareta Serednicka var på en hearing på Socialstyrelsen angående tillgänglighet i 
barnhälsovården den 24/5. 
Annja lägger upp en mapp under styrelsens arbete, där lägger vi fortlöpande under året in vad vi 
deltar i, så att det blir lättare att skriva verksamhetsberättelsen nästa år. 
Nina och Lotta har mailansvar Juni ut. Veronica har mailansvar i Juli tillsammans med Anna tills Anna 
går på semester. 
Det har inkommit ett mail angående SäkLäk, ett projekt som tidigare styrelsemedlem Nina Rolf 

deltog i. Frågan gällde om det var OK att en av deltagarna Torbjörn Schultz följer upp arbetet med 

SäkLäk med en enkät. DSF svarar att vi står bakom förslaget. 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 15 Nästa möte:  
Webbmöte onsdag 22 augusti. Trevlig sommar! 
 

§ 16 Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

 

 

Webben den 2018-06-11 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Ina El-Sherif, mötesordförande  Veronica Almstedt, sekreterare      

 

 

_________________________ _________________________ 

Lotta Åhlander, justerare Kicki Malmsten, justerare 

 


