Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Zoom

24 mars 2021
kl. 15.00 – 17.35
Inbjudan till mötet tidigare utsänd via Zoom

Kallade: Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Mia Rajalin, Örjan Perjos,
Monica Sandström, Anna Wännman, Ingela Porseland, Lotta Humble, Peter Björkdahl, Helena
Bergfalk (adj), Mariana Hermansson (adj)
Meddelat förhinder: Arja Leppänen, Örjan Perjos.
Dagordning
§368

Mötet öppnas – Leif
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§369

Val ordförande, sekreterare och justerare – Leif
Till ordförande valdes Leif, sekreterare - Monica, justerare – Lotta.

§370

Godkännande av dagordning – Leif
Dagordningen genomgås och godkänns och läggs till handlingarna.

§371

Föregående mötesprotokoll – Leif
AU inkl Peter och Arja träffas för genomgång av budget i nästa vecka. Anna har varit i
kontakt med Cancerrehabfonden, som är positiva till samarbete. Diskussion kring hur
vi skall gå vidare. Anna får i uppdrag att kontakta Cancerrehabfonden för ytterligare
diskussion.
Fokusområde – Läkemedel: Gerd Lärfars till nästa styrelsemöte. Leif ansvarig.
Fokusområde – Bemötande: Monica kallar till ett första möte inom kort.
Samtalsgrupper – förslag att anordna samtalsgrupper. Vi beslutar att avvakta lite med
detta till vi genomfört road trip.
Bevakningsområden – bordläggs till nästa möte.

§372

Rapport från AU och ordförande - Leif
Ett AU möte har genomförts, se p. 376.

§373

Omvärldsbevakning – Alla
Bo har deltagit i möte med TLV med information bl a om vaccination och covid.
Egen biverkansrapportering via nätet kommer igång efter påsk .
Mia och Karin har drivit frågan kring läkarkontinuitet gällande Tema Cancer i
Stockholm. Möte nu på måndag med Signe Friesland, Marie Svensson samt Gunnar
Wagenius, för fortsatt diskussion.
Ingela är nu representant i RCC västs patientråd.

§374

Inkomna inbjudningar – Leif
Inga nya inbjudningar har kommit till föreningen sedan föregående möte.
Leine har fått en inbjudan till webbinarium om Precisionsmedicin den 16 april.

§375

Rapport från kansliet – Arja
Bordläggs, då Arja ej är närvarande.

§376

Hemsidan – Bo, Lotta
Diskussion. Hemsidan behöver finslipas en del.
Beslut: Bo och Lotta får i uppdrag att kontakta den byrå som gjort vår hemsida för en
offert. Rapport nästa möte.

§377

Facebook och Instagram – Leine/Ingela/Mia/Leif
Instagram - Inget nytt att rapportera.
Facebook – AU möte har genomförts för diskussion kring bemötande.
Beslut: Uppförandekod skall tas fram, Leine och Ingela kommer med ett förslag till
nästa möte.
Leine framför önskemål om att administratör bör finnas på FB sidan för närstående.
Fortsatt diskussion.
Fler administratörer behövs till FB sidan för patienter - Helena och Mariana lovar
hjälpa till.

§378

Verksamhetsplanen – Leif
VP har sänts ut till styrelsen ytterligare en gång för genomgång. Få ytterligare
synpunkter har inkommit och har korrigerats.
Beslut: Verksamhetsplanen fastställes.

§379

Årsmöte – Leif
Datum för årsmötet fastställs till 21 april kl 17.30.
Mötet genomförs via digitalt via zoom. Årsmötet startar med föreläsning kl 17.30 –
18.00, årsmötet kl 18.00.

§380

Lungcancerdagen 2021 – Monica
Information från programkommittén. Angående lungcancerpriset så beslutas att

medlemmarna nominerar kandidat och styrelsen beslutar pristagarna.
§381

Styrelseutbildning – Leif/Leine
Diskussion kring inkommen offert. Inget beslut fattas idag utan Leif kontaktar Arja för
att efterhöra ytterligare offert.

§382

Antirökkampanj? – Karin/Leine
Leine har varit i kontakt med Non Smoking Generation angående hur rökning
exponeras i bl a filmer. Leine träffar NSG inom kort. Rapport nästa möte.

§383

Fast läkarkontakt – Karin
Se § 373.

§384

Digitala road trips – Monica
Ett första möte har genomförts och förslag framkom att vi börjar med en nationellt
övergripande föreläsning via zoom. Efter föreläsningen, frågor och diskussion.
Utvärdering efter denna första föreläsning om vi skall ev genomföra regionvisa tema
kvällar.

§385

LUCE representant – Leine
Mia tillfrågar Fredrik Johansson.

§386

Prioriterade projekt 2021 – Karin
Se verksamhetsplanen.

§387

Skrivelse till primärvården ang utbildningsdag – Mia
Regionala vårdprogramgruppen för Stockholm/Gotland arrangerar en regional
utbildningsdag dag där man bjuder in alla professioner som arbetar med lungcancer.
Svårighet att få med primärvården till dessa utbildningsdagar. Förslag från Mia att
Lungcancerföreningen författar en skrivelse till primärvården och flaggar för denna
viktiga utbildningsdag.
Beslut: Förslaget bifalls och Mia författar skrivelsen och skickar till AU för synpunkter.
Leif, Karin och Mia skriver under.

§388

Fråga från Britt-Mari Canhasi¸ SD Stockholm om att träffa företrädare för
Lungcancerföreningen för att prata om cancervården, SD Stockholm – Leif
Diskussion. Leif får i uppdrag att kontakta dem och efterhöra vilken information de
önskar.

§389

Nästa möte
Nästa möte är den 14 april kl 17.00 via zoom.

Vid protokollet!
Monica Sandström
Justeras
Leif Carlson

Lotta Humble

