REFERAT nr. 5 /2020
Emne
Styremøte, Lymfekreftforeningen
Møtetidspunkt
Torsdag 18. juni kl. 18.30-19.30

Møtested
Videokonferanse - Teams
Saksbehandler
Sekretariatet

Møtedeltakere:
Tilstede:
Kari Sandberg, Tove Nakken, og John Meling. Fra sekretariatet: Carita Teien
(referent)
Forfall:
Nina Nordstrand og Hanne Kittilsen

Saksliste / Agenda

Sak nr

Beskrivelse

42-2020

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
Godkjenning av referat fra forrige styremøte (10.06.20 og 08.05.20)
Godkjent
Hovedstyre
• Konstituering
Tove Nakken er foreslått som nestleder.
Forslaget ble vedtatt.
Styret ellers har et felles ansvar for bladet og øvrige oppgaver.
Orienteringer
• Lymfomuka
Carita orienterte om planene for uka. Det legges opp til en aktivitet
pr dag, med et digitalt folkemøte den 15. september.
Det er pr i dag 5 sponsorer som er interessert i å bidra, som har
åpnet for at arrangementet kunne utvides. Det kan bli nødvendig å
øke budsjettet for å ha rom til alle sponsorene og for å levere et
utvidet arrangement.
Styret støtter en budsjettutvidelse, og vil bli holdt løpende
orientert.
• Rehabiliteringsboka
Alexander Fosså har fått tilsendt boken, men har ikke gitt
tilbakemelding.
Styret får boka til gjennomsyn.
Boka lanseres i førstkommende utgave av lymfekreftbladet og under
lymfomuka.
• Forskningsprosjekt for eldre

43-2020
44-2020

45-2020

Ansv/ Frist

46-2020

Tove refererte fra et møte med Harald Holte og diverse leger og
forskere angående et stort forskningsprosjekt på eldre over 65 og
storcellet b lymfom som igangsettes nå. Mange får feil behandling ift
alder. Det er første gang det forskes på denne aldersgruppen.
Saken profileres i neste medlemsblad.
• Mulighet for å påvirke satsningen på Nye Radiumhospitalet
Tove og Lars Bestum fra Hjernesvulstforeningen (begge
brukermedvirkere i programstyret for Nye Radiumhospitalet) har
vært i dialog med Kreftforeningen ift å påvirke satsningen innenfor
kreftsatsningen på Nye Rad. Kreftforeningen, med den innflytelsen
de har, bør gå i front for å sikre denne satsningen. Tove og har Lars
har stilt seg til disposisjon for Kreftforeningen.
Eventuelt
Kari har fått en henvendelse fra en pårørende. Mannen hennes har
en bindevevssykdom som heter Castleman. Det er ikke lymfekreft,
men det finnes en kobling. Vedkommende ønsket å komme i kontakt
med Alexander Fosså, og han har nå fattet interesse for saken.

Møtedatoer høsten 2020 ble besluttet som nedenstående
Styremøter:
20. august kl. 17.00 (varaene inviteres fast med så lenge styremøtene foregår digitalt.)

