Protokoll – Lungcancerföreningens styrelsemöte 23 januari 2020
Kallade: Leif Carlson, Arja Leppänen, Monica Sandström, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine
Johansson Persson, Lotta Burwall, Mia Rajalin, Örjan Perjos
Meddelat förhinder: Arja Leppänen Lotta Burvall, Örjan Perjos

Dagordning
§174 Styrelsemötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§175 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Ordförande - Leif, sekreterare - Monica, justerare – Bo.
§176 Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkännes och föregående protokoll läggs till handlingarna.
§177 Ekonomisk rapport – Leif
Genomgång av preliminärt bokslut.
§178 Rapport från kansliet samt inf om adm stöd – Arja
Ingen rapport från kansliet då Arja ej deltog i mötet.
Arbetet att finna person som är villig att ta på sig uppdraget som kanslist pågår.
§179 Hemsidan – Bo
Genomgång av nya hemsidan.
§180 Datum för styrelsemöten vt 2020
Styrelsemöte (TC) 19 febr 14.00 – 16.00
Styrelsemöte möte 16 mars kl 11.30 – 16.00
Monica kollar lokal för mötet den 16 mars.
§181 EUPATI Nordic Workshop 24-25 February, Helsinki – Leif
Beslutas att Leine representerar föreningen på detta möte.

§182

Ansökan om medel från Lungambition Alliance – Leif
Beslutas att söka medel från Lungambition Alliance för projekt. Ansökan görs i
samarbete med AstraZeneca. Diskussion kring vilka projekt vi skall använda ev
medel till.

§183

Övriga frågor
Nollvision cancer - Mia
Information. Möte med Vinnova inplanerat. Presentation av projektet på möte om
Cancerstrategin 10 år den 3 februari.
Projekt med Pfizer – Leine & Mia
Diskussion kring projekt. Leine och Mia jobbar vidare med detta.
Möte med Acko Ankarberg – Leif
Information om mötet. Diskussion kring tidig upptäckt och olikheter i vården.
Hur följa upp de medlemmar som önskar engagera sig i föreningsarbetet?
För att hitta nya personer som vill engagera sig i föreningen så finns idag ingen
fungerande rutin. Mia kontaktar Arja för att få besked om vad som står om
engagemang i välkomstbrevet. Mia kan vara kontaktperson.
Tobaksfakta
Beslutas: Föreningen tar paus från deltagande i Tobaksfakta under vårterminen –
Leif kontaktar dem och meddelar vårt beslut.
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