REFERAT nr. 6 /2020
Emne
Styremøte, Lymfekreftforeningen
Møtetidspunkt
Torsdag 20. august kl. 17-1930

Møtested
Videokonferanse - Teams
Saksbehandler
Sekretariatet

Møtedeltakere:
Tilstede:
Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand og John Meling. Fra
sekretariatet: Elin Wall (sak 50), Andreas Hole (sak 51) og Carita Teien
(referent)
Forfall:
Hanne Kittilsen

Saksliste / Agenda

Sak nr

Beskrivelse

47-2020

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

48-2020

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

49-2020

Medlemsrapport
• Oversikt over årets utvikling og antall betalende
Årets utvikling ble gjennomgått. Det er 1027 betalende medlemmer
hittil i år. 58 som ikke har betalt.
Det gjøres ytterlige promotering av halvert kontingent på Facebook. Sekretariatet
Økonomi
• Regnskap tom juli
Regnskapet tom juli ble gjennomgått. Foreningen ligger godt an;
koronaepidemien har medført en del sparte utgifter.
• Prognose 2020
Prognosen ble gjennomgått. Årsresultatet ser lovende ut, men det er
en del usikkerheter:
- Lokallagsstøtte, utbetale som før eller redusere?
o Styret er enig i at det sendes ut informasjon til
lokallagene om usikkerheten knyttet til
inntektskilden fra KF, og at dersom det er behov så
kan de søke om midler.
- Likepersons/ nettverksmøte?
o Styret stiller seg bak et forslag om å søke midler fra
Stiftelsen Dam til å holde et motivasjonskurs for
likepersoner.

50-2020

Ansv/ Frist

-

51-2020

52-2020

53-2020

Landskonferansen:
o Styret er enig i at det er vanskelig å se for seg at det
blir landsmøte i tradisjonell stil 2021
o Styret er videre enig i at man forsøker å få kansellert
vederlagsfritt fra Scandic. Dersom det ikke lar seg
gjøre vil man søke kompensasjon fra Lotteritilsynet

Sekretariatet

Lymfomuka
• Program for uka – presentasjon
Andreas presenterte planene for Verdens lymfomdag og resten av
uka. Markedsføring vil starte i uke 35.
Det ble foreslått å ha en «kick-off» med lokallagene i uke 37 for å
presentere planene for uka.
Forslaget støttes.
Status for pågående prosjekter
• Rehabiliteringswebinar – påmelding og program
Carita presenterte status for webinarprosjektet. 6 av 8
foredragsholdere er bekreftet. Det er pr d.d 35 påmeldte og
aldersfordelingen er 50/50 over/under 50 år. Det er 15 ledig plasser.
• Medlemsundersøkelsen
Distribusjon av undersøkelsen er fortsatt uavklart. Det avventes
tilbakemelding fra Alexander Fosså. Fosså er optimistisk ift
utsendelse fra sykehuset.
• Rehabiliteringsboken
Boka er sendt til ekstern korrektur og kommer tilbake i uke 35.
Deretter vil endringer bli implementert før den sendes til trykk rundt
månedsskifte. Det er dialog med Radiumhsopitalet og St. Olav om
rutiner for distribusjon.
Kari ønsker en powerpoint som kan brukes til å presentere boka.
Det foreslås å skaffe et intervju med Dagens medisin for å fortelle
om boka.
Forslaget støttes.
• Ny nettside og profil
Innholdsarbeidet er i rute og tekstene som omhandler krefttypene
er ferdig. Det jobbes med det resterende innhold, og hva foreningen
står for og fjør vil få en mye større plass enn i dag.
Ila uke 36 vil styret få se utkast til de nye sidene.
Lymfekreftbladet
• Idémyldring til senere utgaver
- Harald Holthe har igangsatt et forskningsprosjekt på
behandling og eldre mennesker
- Lymfomuka

Sekretariatet

Sekretariatet

-

-

54-2020

55-2020

56-2020

57-2020

Medlemsportrett – enten medlem eller pårørende. Eller
noen uten pårørende. Man kan vurdere en annonse på
Facebook.
Åpning av Montebellosenteret
Intervju med pasienten som reiste til USA for å få CAR-T
behandling
Årets siste utgave bør inneholde en takkeannonse for alle
donasjoner ila året

Det bør trykkes mindre opplag nå som distribusjon til sykehus og
andre legekontor er satt på hold.
Forberedelse til møtet med Kreftforeningen
• Forslag til diskusjonspunkter
- Muligheten for å få et årshjul/ oversikt over aktiviteter som
KF ønsker samarbeid om
- Hvordan skape økonomisk trygghet og forutsigbarhet
- Bidrag til å løfte frem problematikken rundt manglende
godkjenning av nye medisiner for lymfompasienter
Møteplan høsten 2020
• Forslag: 1. oktober og 18. november 17-19.30
Forslagene støttes.
Orienteringer
- Kari har deltatt på møte med KF om verdens kreftdag. Dagen
skal handle om pårørende og deres roller. Det skal nedsettes
en arbeidsgruppe og Kari er foreslått. Forslaget til
arbeidsgruppe vil bli sendt ut til de assosierte foreningene.
Det foreslås at styret (eller utvalgte i styret) tar en workshop
på hvordan pårørende bør presenteres.
- Odd Hauge er foreslått som brukerrepresentant til et
forskningsprosjekt på seneffekter og hjerteproblematikk på
B-celle lymfom. Cecilie Kiserud leder prosjektet. Prosjektet
er i søknadsfasen.
Eventuelt
- Dam søknader – motivasjonskurs for likepersoner?

Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående
Styremøter:
1. oktober kl. 17.00-19.30
18. november kl. 17.00-19.30

