
Protokoll fört vid NOBAB SV:s årsmöte 2015-10-08. 
Årsmötet hölls i Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö i samband med NOBAB 

SV: s konferens ”Se mig - hör mig”. 

 

§ 1 Årsmötet öppnades av NOBAB Sveriges ordförande Maja Söderbäck. 

 

§ 2 Kallelseförfarandet godkändes. 

 

§ 3 Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Maja Söderbäck. 

 

§ 4 Val av mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Caroline Tellhammar. 

 

§ 5 Val av justerare. Till justerare valdes Ann-Marie Stenhammar och Cecilia Holmgren. 

 

§ 6 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor som gällde avtackning. 

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen. NOBAB Sveriges kassör Siv-Inger Melin gick igenom 

resultaträkningen samt läste igenom revisionsberättelsen.  

 

§ 9 Ansvarsfrihet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

  

§10 Valberedningens förslag till styrelse presenterades. 

 

§ 11 Val av styrelse. Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan: 

 

Ordinarie ledamöter: 

Janet Mattsson  nyval 2 år 

Caroline Tellhammar   kvarstår 1 år 

Ann-Marie Stenhammar   kvarstår 1 år 

Camilla Nordström  omval 2 år 

Maria Attfors Östlind  omval 2 år 

Cecilia Holmgren  kvarstår 1 år 

Margaretha Jenholt Nolbris nyval 2 år 

 

Suppleanter: 

Ann Elmqvist  nyval 1 år 

Laslo Erdes   nyval 1 år 

 

§ 12 Val av valberedning: 

Maria Sjöberg, Västerås, Barbro Westerberg, Göteborg samt Grete Rydemark-Schibbye, 

Stockholm valdes på ett år.  

 

§ 13 Fastställande av medlemsavgiften för 2015-2016: 150 kr enskild medlem, 600 kr 

organisation 

 

§ 14 Verksamhetsplan för 2015-2016 presenterades av Maja Söderbäck med tillägg att 

NOBAB SV ingår i en referensgrupp i vägledning av barns ålder/mognad kopplat till 



patientlagen. Ann-Marie Stenhammar och Maja Söderbäck företräder NOBAB SV. 

Verksamhetsplanen godkändes därefter av årsmötet. 

  

§ 15 NOBAB, nordiskt nätverk. Representanterna i det nordiska nätverket hade träffats i 

samband med EACH-möte i Stockholm, 30/9-3/10-15. Camilla Nordström företräder 

NOBAB SV.                                               

 

§ 16 Föreningens hemsida - att den är uppdaterad ansvarar Margaretha Jenholt Nolbris och 

Camilla Nordström för. Maria Attfors och Maja Söderbäck har svarat på de frågor som 

kommit in via www.nobab.info. De har inte svarat på personliga frågor. Anmälningar till 

NOBAB SV konferenser sker via hemsidan. Det finns mycket att utveckla på hemsidan bl. a 

frågor som föreningen vill skapa opinion kring. En webbmaster är anställd. 

  

 § 17 NOBAB produkter. Deltagarna vid konferensen i Malmö fick ett USB-minne 

innehållande en presentation av NOBAB SV:s verksamhet. Den informationen finns som pdf-

fil och den går att ladda ner från NOBAB SV:s hemsida. 

 

§ 18 Projekt.  

Web-baserad enkät. Maria Attfors och Cecilia Holmgren samarbetar med dataföretaget 

Quicksearch för att få fram den slutliga versionen som sedan ska testas vid några kliniker 

innan den blir färdigställd och kan börja användas i landet. Ett avtal ska skrivas med 

Quicksearch. 

  

IAKTA - är ett utvecklings- och forskningsprojekt som har arbetat med att producera ett 

IT-baserat interaktivt kommunikationsinstrument för yngre barn och barn med 

kommunikationssvårigheter. Målet är att det ska främja barnens delaktighet i vårdprocedurer 

genom att användas av vårdpersonalen. Projektet har genomförts vid Mälardalens högskola i 

samarbete med vårdverksamheter i Sörmland och dataföretagen Quick Search. Resultatet har 

sammanställts i skriften ’Främja barns delaktighet i vårdsituationer – Att se och att inse’ 

Slutredovisning till Arvsfonden sker i november 2015. Därefter fortsätter forskning av 

användning av IAKTA i vårdprocedurer vid Mälardalens högskola av doktorand Anna 

Stålberg 

 

§ 19 EACH. 30/9-3/10 anordnades i Stockholm ett möte för nationella företrädare som ingår i 

EACH. Camilla och Janet företrädde NOBAB SV:s styrelse. Bl. a anordnas ett studiebesök 

vid Sachsska barnsjukhuset Camilla informerade bl. a om att NOBAB SV har för avsikt att se 

över och förnya standarden och även se över illustrationerna och hon informerade även om 

barnrättsombudens arbete. 

 

§ 20 Nätverket för barnkonventionen.  

I Nätverket ingår cirka 50 frivilligorganisationer, varav NOBAB SV är en av föreningarna.  

Ann-Marie Stenhammar är med i referensgruppen för den statliga barnrättighetsutredningen. 

Det är fyra områden som man har valt att fokusera på. 2016-03-01 ska ett betänkande vara 

klart att presenteras för regeringen. Detta ska bli ett underlag för att barnkonventionen ska bli 

en lag. 

Nätverket har en facebooksida för medlemsorganisationerna. Adressen är ”Nätverket för 

barnkonventionens medlemmar”. 

 

§ 21 Nästa års temadagar kommer att förläggas till Stockholm. Bl. a kommer Ann-Marie 

Stenhammar och Janet Mattson att delta i konferensgruppen som arrangerar konferensen.  

http://www.nobab.info/


 

§ 22 Övriga frågor. Sekreteraren Caroline Tellhammar avtackande, på styrelsens uppdrag, 

avgående kassören Siv-inger Melin som under många år har gjort ett fantastiskt arbete för 

föreningen och detta gäller även den avgående ordförande Maja Söderbäck. 

 

§ 23 Årsmötet avslutades. 

 

 

 

 

Maja Söderbäck  Caroline Tellhammar   

Ordförande   Sekreterare     

 

 

 

 

Ann-Marie Stenhammar  Cecilia Holmgren 

Justerare   Justerare   

 


