Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
17 december 2019
Tid:
kl. 14.30 – 16.00
Tele möte: Dial in: 031-781 06 23
Ange kod: 703614#
Närvarande: Leif Carlson, Monica Sandström, Karin Liljelund, Bo Erixon, Mia Rajalin
Meddelat förhinder: Leine, Persson Johansson, Lotta Burvall, Yann Fränckel, Örjan
Perjos
Dagordning
§159 Styrelsemötet öppnas
§160 Leif ordförande, Mia sekreterare och Monica protokolljusterare
§161 Godkännande av dagordning och föregående protokoll – föregående protokoll är
ej justerat. Förmodligen pga att i resepolicyn som beslutades om skulle en ändring
göras. Dokumenten finns i Dropbox. Monica reviderar förra protokollet, Monica
justerar istället för Yann. Tillägg måste också göras i förra protokollet om att Mia
går in som ordinarie under Yanns frånvaro.
§162 Ekonomisk rapport – utgår då Arja är frånvarande
§163 Rapport från kansliet – utgår då Arja är frånvarande
§164 Rapport från ordföranden och AU – Leif/Karin/Monica
Inget möte har hållits i AU.
§165 Hemsidan - status – Leif/Bo
Bo berättar om hemsidan som är klar att släppas i januari, föreslaget datum 7/1.
Nya hemsidan är modernare och tydligare, innehåller integritetspolicy och GDPRinfo, ny meny. Bo ansvarar så länge vi inte har ny kanslist. Bo och Leif kan
manualen. Diskussion om hur gamla hemsidan ska arkiveras. Bo kontaktar Arja om
detaljer kring detta.
§166 Info om Roche/ diplomat aktiviteter – Karin

Karin berättar om hur arbetet med Prime har gått. Positivt mottagande, Karin och
Leif har möte bokat med Akko Ankarberg den 22/1. SvD har sagt ja till
debattartikeln men avvaktar till lämpligt läge för publicering. Bra påminnelse i
många kanaler om vår existens.
§167 Information om övriga aktiviteter - Karin
Karin har talat på kurs för ST-läkare inom onkologi, ökar förståelse bl a för
patientens tremånaderscykel.
Senaste tisdagsträff i Stockholm lyckad med Gunnar Wagenius och Marie Svensson
som medverkande. Fokus på kontaktsjuksköterskans roll och omorganisationen på
lungmottagningen på NKS. Bristen på kommunikation till patienter i förväg har lett
till onödig oro. Försöket ska pågå under fem månader och ska sedan utvärderas.
Om projektet fortsätter ska föreningen engagera sig mer, redan skrivit till Lena
Sharp på RCC om patienters önskemål och behov av kontinuitet, något som lyfts
inom andra vårdområden men inte inom Lungcancervården, även Sahlgrenska har
ju dragit ner, stängt en vårdavdelning för lungcancerpatienter.
Karin och Yann medverkade på utbildningsdag där bla Martin Bergö talade om
kosttillskott och deras negativa påverkan på cancerceller. MB föreslagen som
talare på både tisdagsträff i Stockholm och Lungcancerdagen 2020.
Takeda – Luces ALK-broschyr ska översättas. Fokusgrupp på ALK-patienter, Karin
kollar.
Parlören för vetenskaplig text kommer snart, ska ligga nedladdningsbar på
hemsidan.
§168 Världscancerdagen 4 feb 2020 - Karin
Mia med i en av panelerna. Karin och Monica är med och ansvarar för att vepor
och annat material finns på plats på Sheraton 4/2. Dagen innan en workshop där
Mia också medverkar. Mia kollar om det är något andra kan anmäla sig till.
§169 Uppstyrd intern kommunikation - Karin
Info till kansliet, hur återkopplar vi? Arja skickar till Leif som är ansvarig för att
respons ges på något sätt. Leif läser mail varje dag. Om det är bråttom får man
sms:a.

§170 Uppföljning projekt #allakandrabbas - Leine/Mia
Leine som var med på senaste mötet är inte närvarande. Nytt möte planeras för i
januari. Pfizer vill gärna hjälpa till men vill ha konkreta förslag från LCF. Mia får
formulera och skickar ut till styrelsen.
Gåvoknappen på gång.
§171 Info om uppdrag samt instagram - Mia

Mia avstår pga tidsbrist från att medverka i PNR, Karin deltar i dessa möten.
Mia meddelar också att hon kommer att arbeta med Vinnovaprojektet och
"Nollvision cancer” ca 5%. Mia uppmanas kontakta SKR (SKL) och Hans Hägglund
för att diskutera sin ersättning för den arbetsinsats hon gör.
Här bröts telefonkontakten. Följande punkter ej genomgångna. Karin och Bo
mailar mer info.
§172 Gemensamma kalendern – Bo
Informationen utsänd per e-mail efter styrelsemötet enl p 171.
Inte så mkt att säga om punkten gemensam kalender. Inte helt lätt att få till med
gratisversionerna eftersom de är webbaserade. Hoppas att alla har haft möjlighet
att logga in där och testa. Jag har gett alla i styrelsen möjlighet att editera i
kalendern.
§173 Administrativt stöd - info – Karin/Arja
Informationen utsänd per e-mail efter styrelsemötet enl p 171.
Lokalen
Nu är det klart att föreningen Convictus (hjälper hemlösa) har fått klartecken att hyra
lokalen på Magnus Ladulåsgatan jag rapporterat om tidigare. De ska nu gå vidare och se
vad de kan erbjuda oss att hyra och till vilken kostnad. Maria som är verksamhetschef på
Convictus ska även undersöka om vi kan få nyttja det adm. stöd de har idag.
Adm stöd
Som ni alla vet är Elsa uppsagd f.o.m. 1 Jan 2020. Arja och jag har träffat Görel, för adm.
stöd, som vi fick kontakt med genom Mia. Tyvärr har Görel tackat nej då det visat sig att i
den utbildning hon påbörjat under hösten ingår 2 mån praktik under våren. Vi har
ytterligare en person, Lena Nevbrant, som Arja och jag ska träffa den 16 jan. Lena hörde
av sig på lungcancerdagen och var intresserad av hjälpa till i föreningen. Lena är själv
patient.
Tisdagsträff
Vi har på förslag att bjuda in forskaren Martin Bergö för att presentera sina mycket
uppmärksammade studier kring antioxidanter, kosttillskott och cancer.
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