Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Zoom/Tel

25 augusti 2020
kl. 14.00 – 15.45
Zoom Meeting

Deltagare: Arja Leppänen (adj), Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson
Persson, Örjan Perjos, Monica Sandström, Mia Rajalin (fr p. 264)
Meddelat förhinder:
Dagordning
§255 Styrelsemötet öppnas – Leif
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§256 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare – Leif
Ordförande – Leif, sekreterare – Monica, justerare – Leine
§257 Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll genomgås. Punkten om ev profilkläder diskuteras på mötet i
oktober. Leine ber om ny offert.
Yanns tidigare fråga om NGS testning. Karin tar upp frågan på kommande
ledningsgruppsmöte på KS.
§258 Rapport från ordföranden och AU – Leif/Karin/Monica
Sedan föregående styrelsemöte har ett AU möte genomförts. Protokoll från AU
mötet har tidigare skickats ut till styrelsen.
Leif har skrivit några korta rader om Yanns arbete till GLCCs nyhetsbrev, enl deras
önskemål.
Inget övrigt att rapportera.

§259 Inkomna inbjudningar – Leif
Webbinar 9 oktober – Nätverket mot Cancer – Precisionsmedicin. Karin deltar. Leif
skickar ut information till styrelsen.
LuCE – webbmöte den 5 sept – Leif inbjuden men kan ej delta. Leine deltar.
§260 Rapport från kansliet – Arja
Stort antal minnesblad skickas ut just nu, så även beställningar av pins. Fler
medlemmar har tillkommit, vilket är glädjande.
Diskussion kring medlemskap i föreningen om man är med i våra facebook
grupper. Skall man få vara med i grupperna om man ej är medlem i föreningen? I
så fall hur länge får man vara med i fb gruppen innan man måste lösa
medlemsavgift?
Beslut: Nya styrelsen får diskutera frågan vidare.
§261 Hemsidan/Podden - status – Bo/Leif
Hemsidan
Diskussion kring inrapporterade problem med hemsidan om hur man hittar till att
ge en gåva.
Beslut: Bo ser över hemsidan för att göra den tydligare.
Podden
Monica har kontaktat Ragnhild för att efterhöra om hon vill fortsätta, vilket hon
gärna vill. Hon vill dock att någon fler är behjälplig. Monica tar kontakt med
Ragnhild mot slutet av denna vecka för fortsatt diskussion.
§262 Facebook, policyfråga – Leif
Diskussion kring om vi skall lägga ut information om medlemmar i styrelsen som
gått bort, skall vi lägga ut denna information på facebook?
Beslut: Ingen information skall läggas ut på facebook, däremot information i
nyhetsbrevet.
§263 Påverkansprojektet –Leif/Bo/Karin
Projektet pågår enl plan. Tre patientberättelser har tagits fram. Styrelsen får ta del
av dessa berättelser innan de publiceras. Nästa steg är att kontakta politikerna på
regionnivå.
§264 Cancerrehabfonden - Leine
Vi har förstått att ingen med kronisk lungcancer kan söka till höstens
cancerrehabveckor.
Beslut: Mia och Leine skriver ett förslag till förfrågan om varför man som kroniskt
sjuk ej kan söka till Cancerrehabfonden.
§265 Lungcancerdagen – Monica/Leif/Karin
Programmet är i stort sett klart – inväntar information om föreläsare för
inspirationsdagen.

Monica har varit i kontakt med Oscarsteatern angående coronasäkring av lokalen.
§266 Övriga frågor
Verksamhetsberättelsen har cirkulerat i styrelsen och är snart påskriven av alla.
Lämnas därefter till revisor.
Information – MSD – Brown bag lunch – webbinarium. Karin deltar.
Nätverket mot cancer hade ett inplanerat styrelsemöte denna vecka, men pga
tekniska orsaker kunde detta ej genomföras. Nytt möte på fredag denna vecka.
Fortsatt arbete för tidig upptäckt – skall vi satsa på nytt projekt?
Beslut: Vi enas om Karin och Monica skriver ett utkast på projekt och tar sedan
kontakt med några företag för samarbete.
§267 Nästa möte, datum
Nästa möte blir årsmötet.
§268 Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.
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