
 

REFERAT nr. 7 /2021  
Emne  
Styremøte, Lymfekreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 30. september kl. 17-19.30  

Møtested  
Videokonferanse - Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede:   Kari Sandberg, Tove Nakken, Nina Nordstrand, John Meling  
Fra sekretariatet:  Andreas Hole (referent) 
Forfall:   Andreas Vikhals, Amund Aasgaard og Randi Folden. 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse 

71-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Godkjent 
 

72-2021 Godkjenning av referat fra forrige styremøte (26.8.21) 
 
Godkjent 
 

73-2021 Orienteringer  
 
Kari orienterte om siste møte i prosjektet som planlegger Verdens Kreftdag 4. februar 
2022. Prosjektleder i Kreftforeningen, Kari Felicia Nestande gjør en utmerket jobb i 
dette arbeidet. 
 

74-2021 Økonomi 
 
Andreas la frem regnskapstall per august måned. Den viser et overskudd per august 
pålydende kr. 1 251 569 og en prognose per 31/12-2021 pålydende kr. 705 016. 
 
Vi har hatt et godt fokus på inntektssiden med blant anne kr. 360 000 i sponsorstøtte 
til Lymfomuka og en god økning i støtten fra Bufdir. Det er videre reduserte kostnader 
blant annet grunnet hovedsakelig bruk av digitale møter. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

75-2021 Medlemsrapport 
 
Andreas orienterte om status per 24. september og det er 1098 betalende 
medlemmer mot 1078 31/12-2020. Dette er det høyeste tallet betalende noensinne i 
Lymfekreftforeningen.  
 

• Kontingenter ble sendt ut 26. januar 
• Påminnelse ble sendt ut 10. mars 
• Pr. 24/9 21 stk ubetalt 
• Avklaringsbrev sendt ut 25/5 
• Ringerunde til ubetalte i november 

 
 

76-2021 Evaluering av lymfomuka 2021 
 
Det fulgte en evaluering av Lymfomuka 2021 med folkemøter i Stavanger og Bergen 
samt livesending på Verdens lymfomdag.  
 
Andreas orienterte om folkemøtene i Bergen og Stavanger som begge var svært godt 
besøkt. 55 deltagere i Stavanger og 65 deltagere. Det var gode medisinskfaglige 
foredrag ved Alexander Fosså og Idun Bakke Bø i Stavanger og Unn-Merete Fagerli og 
Anne Turid Bjørnevik i Bergen. Alle onkologer. Det var dessuten godt oppmøte av nye 
medlemmer på begge møtene.  
 
Livesendingen på Verdens lymfomdag gikk av stabelen 15/9 på Vika Kino med ca 40 
deltagere i tillegg fulgte godt over 100 personer sendingen live. Vi har i tillegg så langt 
hatt godt over 200 avspillinger av arrangementet på vår Youtube kanal. 
 
Tove var vertskap for programmet med journalist Trude Teige som programleder. Det 
var flotte faglige innlegg, pasienthistorier og debatt om tilgang til Car-T og lignende 
metoder. Hovedstyret var svært fornøyd med opplegget.  Leder for 
Legemiddelindustriens Interesseorganisasjon (LMI) Karita Bekkemellemble spesielt 
trukket frem med sitt tydelige budskap om at vi trenger en ny prioriteringsdebatt i 
helse-Norge. 
 
Vi hadde med oss hele 6 sponsorer som alle støttet Lymfomuka med 60 000 kr hver. 
Dette er: Novartis, Kyowa Kirin, Takeda, Roche, BMS og Janssen. Denne støtten gav 
oss mulighet til å gjøre større annonsering enn tidligere med helsider i Bergens Tidene 
og Stavanger Aftenblad og en halvside i Aftenposten. 
 

77-2021 Aktiviteter for høsten 2021 
 
Dette har vært nok et krevende år å planlegge aktiviteter grunnet Covid. Vi berammet 
tidligere i år en landskonferanse i form av et hybridmøte 6/11. Kari foreslo at vi i 
stedet burde ha en samling for tillitsvalgte. Dette var styret enig i og etter en 



 

diskusjon så ble det enighet om at vi bør planlegge en slik samling i månedsskiftet 
januar/ februar 2022. Et mulig sted vil være Røros for å besøke 
Rehabiliteringssenteret hvor Frode Skanke arbeider. Sekretariatet henter inn tilbud på 
dette og saken følges opp på neste møte. 
 

78-2021 Landsmøte og landskonferanse 2022 
 
Det fulgte en runde i styret på om det er interesse for å arrangere en landskonferanse 
neste år. Hele styret sa seg enig i at det vil være stor interesse for det så sant det ikke 
oppstår nye utfordringer med Covid. 
 
Tidsmessig så vil helgen være 6. – 8. mai. Flere aktuelle steder ble foreslått som 
Bergen, Stavanger og Lillehammer. Sekretariatet henter inn priser og foreslår opplegg 
og forslag til foredragsholdere som legges frem på neste styremøte. 
 

79-2021 Lymfomprisen 
 
Det er styrets ønske å dele ut Lymfomprisen både for 2020 og 2021. Dette ble 
diskutert og aktuelle navn bes spille inn til sekretariatet. 
 

80-2021 Status i lokallagene 
 
Alle lokallag i foreningen har avholdt årsmøter med unntak av Nord-Norge. Carita vil 
følge opp Skjalg ift. dette.  

81-2021 Lymfekreftbladet (fast punkt) 

 

Andreas gikk igjennom innholdet som er planlagt i høstnummeret som utkommer i 

oktober. Hovedsaken vil være intervju med overlege Harald Holte, som nå går av med 

pensjon etter lang og tro tjeneste på Radiumhospitalet. 

 

For julegaven 2021 så er forslaget å markedsføre landskonferansen 2022 samt å 

intervjue LMIs leder Karita Bekkemellem. 

 

82-2021 Status for prosjekter 
 
Avslutningshelgen for webinar-serien i form av en fysisk samling som mestringskurs vil 
bli utsatt til vår 2022 for å få flere deltagere til å melde seg på. Dette skyldes 
hovedsakelig Covid. Dam stiftelsen som finansierer prosjektet er orientert om dette. 
 

83-21 Møteplan høsten 2021 
 
Kari foreslo at vi hadde digitale styremøter ut året. Styret gav sin tilslutning til dette. 
 



 

84-21 Eventuelt 
 
Tove orienterte om at hun og Andreas deltar på avskjedsseminar for Arne Kolstad og 
Harald Holte på Radiumhospitalet 7/10.  Det vil bli gitt en hilsen fra foreningen til de 
to og overrakt en blomstergave. 

 


