Protokoll – Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2 februari 2021
16.00 – 18.00
Via Zoom Meet

Deltagare:

Leif Carlson, Monica Sandström, Bo Erixon, Lotta Humble, Leine Johansson,
Ingela Porseland, Peter Björkdahl, Mia Rajalin, Örjan Perjos, Karin Liljelund,
Anna Wännman , Arja Leppänen, Mariana Hermansson, Helena Bergfalk

325.

Mötets öppnande
Ordförande Leif Carlson öppnar och hälsar alla välkomna

326.

Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Ordförande- Leif, Sekreterare- Lotta, justerare – Mariana

327.

Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

328.

Rapporter
• Utbildning om styrelsearbete för styrelseledamöterna ligger kvar
hos Leif att utreda. Flera utbildningsförslag har visat sig vara dyra.
Leif och Arja fortsätter att leta efter alternativ samt vi inventerar
behovet hos olika styrelsemedlemmar. Monica skickar ut en ppt
presentation som hon har.
• Skrivelsen till NT-rådet om immunterapi vid småcellig
lungcancer:Arbetsgruppen ( Mia, Lotta, Peter) som arbetat med att
ta fram en skrivelse till NT-rådet är klara med ett förslag och
inväntar synpunkter från våra kontaktpersoner inom professionen.

329.

Omvärldsbevakning
Karin berättar att föreningen får beröm från professionen och medlemmar
för vårt arbete till exempel vårt påverkansarbete.
Forskningsprojektet på KS som syftar till att patienter själva rapporterar
sina symtom kommer inom kort att starta. Etikansökan förväntas bli
godkänd under våren.

330.

Inkomna inbjudningar
Världscancerdagen i digital form den 4 februari
Europa mot cancer – vad innebär Eus nya cancerplan för Sverige – digitalt
möte 5 februari arrangerat av Cancerfonden och EU kommissionen för
Sverige

331.

Rapport från kansliet
Arja rapporterar att Cancerfonden beviljat föreningen det äskade stödet om
500 000 kr. Vi ska ta fram en rapport som ska visa vad pengarna kommer
att användas till. Vi har ännu inte fått svar från Socialstyrelsen om vi får
statsbidrag.
Gåvoknappen till Face Book- de nödvändiga dokument som krävs för detta
har skickats in.
Revisorn önskar att vi protokollför styrelsebeslut som rör större inköp.
Som exempel inköp av hängsmyckena.

332.

Hemsidan
Lotta och Bo tittar på förslag om hur vi kan fortsätta utveckla hemsidan.
Styrelsen diskuterar domännamnet ”Lungcancerföreningen” som vi enligt
Leine äger.
Bo kollar att stodet.se pekar om till lungcancerforeningen.se

333.

Sociala medier
Leine berättar om Inläggen om rökning och lungcancer på den låsta FBsidan. Dessa har bemötts av föreningen.
Mia önskar att alla hjälper till att stötta IG-kontot så att spridningen
förbättras. Nya ideer och tips på inlägg efterlyses också.
För både FB och IG uppmanas alla att bjuda in vänner och familj.

334.

Lungcancerpodden
Ragnhild har skickat en budget på 65.000 för årets planerade 10 avsnitt.
Styrelsen beslutar att bevilja denna. Budgeten kommer att täckas av 50.000
från Cancerfondens bidrag och 15.000 från föreningens egna medel.
Styrelsen diskuterar fler tänkbara namnförslag som Ragnhilds
samarbetspartner i podden. Flera ämnesförslag diskuteras också t ex om att
tala med barn om döden, forskningsprojekt om att leva i parrelation med
lungcancerdrabbad som pågår i Umeå.

335.

Vision och syfte
Arbetsgruppen (Karin, Lotta, Peter, Leine och Mariana) presenterar hur vi
tydliggör och samlar föreningens vision, syfte och uppgift. Förslaget
godkännes av styrelsen. Texten kommer att läggas upp på föreningens
hemsida.
VÅR VISION
Ingen ska behöva dö av lungcancer
VÅRT SYFTE
Vårt främsta syfte är att stödja patienter och deras närstående, driva frågor
och skapa opinion för en bättre lungcancervård och utvidgad forskning.
Frågor som tidig upptäckt, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa
dokumenterade behandling ligger oss varmt om hjärtat
Vår UPPGIFT är att verka för:
- att ingen ska behöva vara ensam

- tidig upptäckt
- preventiva åtgärder
- bästa kända individanpassade behandling
- allas rätt till rehabilitering
- god palliativ vård i rätt tid
- att vara en stark röst och företräda våra medlemmar genom
påverkansarbete
- nationell och internationell samverkan
.
336.

Budget och verksamhetsplan
Budgeten ska vara klar till årsmötet efter att vi fått det preliminära
bokslutet och har en färdigställt verksamhetsplan.
Styrelsen beslutar om nytt datum för verksamhetsplansarbetet: 22 februari
kl 13 – 16.

337.

Påverkansarbeten
• Arbetet med frågan om ”Tidig upptäckt” och ”Våga söka vård”
fortsätter. Samarbetet med Nätverket mot Cancer pågår februari ut.
Efter det beslutar vi om hur fortsättningen ska se ut.
• Nollvision Cancer- Mia som är föreningens representant i detta
Vinnovafinansierade projekt påminner oss om projektet.
• Radon och risk för lungcancer – frågan lyfts av Karin som uppdras
att kontakta Roger Henriksson för att få mer information och input
om vad föreningen skulle kunna göra för att lyfta frågan.
• Karin berättar att GLCC har tagit upp covid-19 vaccinering och
prioritering av lungcancerpatienter som en fråga. Styrelsen beslutar
att vi inte agerar på detta.

338.

Medlemsaktiviteter
Lokala träffar diskuteras men tyvärr gör Pandemin att det är svårt att
genomföra träffar. I arbetet med verksamhetsplanen tar vi diskussionen
vidare

339.

Övriga frågor
Styrelsen diskuterar frågor som kommit till stödtelefonen. Några frågor har
rört behovet av att få vetskap om fler eller andra möjligheter till behandling
mm. De som tar hand om liknande samtal kan uppmana till att söka ”Second
Opinion” och informera om de rättigheter patienten har. På 1177 finns
också möjlighet att skriva en ”Egenremiss”.

340.

Nästa möte och avslut
Torsdagen den 4 mars kl 16 – 18. Monica skickar inbjudan till Zoom
Leif tackar deltagarna och avslutar mötet

Vid protokollet
Lotta Humble
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Mariana Hermansson

