REFERAT nr. 1 /2021
Emne
Styremøte, Lymfekreftforeningen
Møtetidspunkt
Torsdag 14. januar kl. 17-19.30

Møtested
Videokonferanse - Teams
Saksbehandler
Sekretariatet

Møtedeltakere:
Tilstede:
Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand, Hanne Kittilsen og John
Meling. Fra sekretariatet: Andreas Hole (sak 7, 8 og 9) og Carita Teien
(referent)
Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr

Beskrivelse

1-2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

2-2021

Godkjenning av referat fra forrige styremøte 18.11.20
Godkjent
Økonomi
• Budsjett 2021
Endringene som er gjort siden sist ble gjennomgått. Det er
budsjettert konservativt med flere inntektsposter, og det er også
knyttet usikkerhet til støtten fra Kreftforeningen. Det må tas en
ytterligere diskusjon på hva som gjøres med lokallagsstøtten.
Orienteringer
• Verdens kreftdag
Markeringen skjer 4. februar og skal være en slags hyllest til
pårørende/ etterlatte. I tillegg til en digital markering blir det et
fysisk arrangement i studio hos Kreftforeningen. Odd og Amund
stiller på dette.
Arrangementet markedsføres i sosiale media.

3-2021

4-2021

Etter publisering av Pårørendestrategien har det blitt en diskusjon
rundt behovet for å tydeliggjøre flere av fokusområdene/ tiltakene i
strategien. Et av disse handler om å løfte frem de økonomiske
konsekvensene av å være pårørende.
• Pins er bestilt

Ansv/ Frist
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Det er bestilt 3000 pins som kan brukes til ulike formål eller selges i
nettbutikken. Det foreslås å sende til alle tillitsvalgte.
5-2021

Medlemsrapport
Rapporten ettersendes når den blir ferdig.

6-2021

Landsmøte 2021
• Planlegging, utarbeidelse av årsmelding, gjennomføring
Landsmøte gjennomføres torsdag 6. mai på Zoom. Landsmøte
annonseres på internett, med påmeldingslenke. Alle lokallag vil bli
oppfordret til å være representert.
Sekretariatet lager utkast til årsmelding som sendes til styret for
gjennomgang.
Valgkomiteen informeres om datoen for landsmøte.
• Kombinere med digitale foredrag?
Se punkt 7-2021.
Drøfting av aktiviteter for vår/ høst
• Aktiviteter på våren
Sekretariatet er i dialog med sponsorene om aktivitetene for 2021.
Muligheten for en digital våraktivitet er nevnt. Avhengig av
smittesmittesituasjon kunne man forsøkt en kombinasjon av en
digital og fysisk dagskonferanse, der man har noen deltakere fysisk
til stede, samtidig som at arrangementet streames. Det bør kun
arrangeres under forutsetning av man får sponsorene med på det.
Det er viktig at vi klarer å lage et arrangement som genererer
engasjement. Sekretariatet fortsetter planleggingsprosessen og
presenterer en skisse på neste styremøte.

7-2021

8-2021

9-2021

Fokus på pårørende ble foreslått som tema.
• Lymfomuka
Sponsorene har vært veldig positive og ønsker å være med videre.
Dersom man avvikler lymfomuka i tillegg til en digital våraktivitet, er
det viktig at disse ikke blir for like.
Innføring av nye legemidler
• Status for profilering av CAR-T saken
Sekretariatet har vært i kontakt med redaksjonssjefen i Dagsrevyen i
forhold til å lage en sak om Sigve Stenersen og det at Norge er ett av
tre land i Europa som ikke har godkjent CAR-T. Saken vekker
interesse og det er avtalt et møte senere denne uka. Styret holdes
løpende orientert på sakens utvikling.
Lymfekreftbladet
• Utgivelsesplan 2021
Følgende utgivelsesplan foreslås:
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10-2021

11-2021

12-21

13-21

1-2021: Utgivelse 5. mars. Frist for innhold 24. februar (står 20.jan i
forrige blad)
2-2021: Utgivelse 25. juni. Frist for innhold 14. juni
3-2021: Utgivelse 5. oktober. Frist for innhold 18. september (får
akkurat med lymfomuka)
4-2021: Utgivelse 10. desember. Frist for innhold 23. november
Planen ble vedtatt.
• Innspill til utgave 1-2021
o Alexander Fosså er ny leder for norsk lymfomgruppe – intervju
med han om hva det har å si for pasientgruppen
o Corona og lymfom, med fokus på hvordan lymfompasienter
rammes
o Nye regler for egenandel
o Følge opp Odd/ Amund som fronter pårørende saken for KF
o Å være frivillig i coronaens tid – i form av en enquête
o Norsman symptomforskning
Status for prosjekter
• Rehabiliteringsboken: distribusjon og markedsføring
Uformelle avtaler er på plass med de største sykehusene og de har
fått tilsendt esker med bøker til utdeling.
God morgen Norge og NRK Trøndelag er kontaktet ift å lage
«gladsaker» men de har foreløpig ikke meldt tilbake.
• Seminar for tillitsvalgte
Seminaret er planlagt til 17. og 18. februar fra 17-18.45. Marianne
Brodtkorb og Petter Eide er bekreftet. Elin Holmedal fra Norges
Røde Kors – Oslo, og Dag Kåre Mangersnes (teolog) vil også bli
kontaktet. Når programmet er avklart sendes det til de tillitsvalgte.
• Samtalegruppe -> resterende blir til webinarer
Stiftelsen Dam har godkjent at vi bruker de resterende midlene til å
lage webinarer. Marie Storjord vil derfor holde to seminarer om
hvordan få til «den gode samtale». Webinarene skjer 3. og 4.
februar.
Møteplan våren 2021
Følgende datoer foreslås:
• Seminar 17. og 18. februar
• Styremøte 17. mars
• Styremøte 6. mai 17.00
• Landsmøte 6. mai 19.00
• Styremøte 9. juni
Planen ble vedtatt.
Årshjul 2021
På bakgrunn av datoene besluttet over settes det sammen et årshjul
som legges ut på sidene til de tillitsvalgte.
Eventuelt
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•
•

Kari ønsker en diskusjon på hvorvidt man skal registrere
telefonssamtaler som likepersonsarbeid – det tas med i
seminaret med tillitsvalgte.
Flere andre foreninger er medlemmer hos Pårørendealliansen.
Det undersøkes hvordan medlemskap fungerer, og hva det
koster.

Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående
Styremøter:
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