Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

11 juni 2019
kl. 15:00 – 18:00
RCC Stockholm Gotland – Västgötagatan 2, plan 4.
Lokal: Drevviken/Brunnsviken

Deltagare: Leif Carlson, Yann Fränckel, Monica Sandström, Bo Erixon, Leine Johansson Persson,
Mia Rajalin
Meddelat förhinder: Lotta Burvall, Arja Leppänen, Karin Liljelund, Örjan Perjos

Dagordning
§95

Styrelsemötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§96

Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Leif - ordförande, Monica - sekreterare, Yann – protokolljusterare

§97

Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkänns och så även föregående protokoll.

§98

Ekonomisk rapport – Arja
Bordläggs då Arja ej deltar i mötet.
Beslut: Mötet beslutar att Ingela på Deducera skickar ekonomisk rapport till ordföranden inför
varje styrelsemöte som sedan skickar ut till styrelsen. Leif kontaktar Ingela på Deducera.

§99

Rapport från kansliet – Arja
Bordläggs.

§100 Rapport från ordföranden och AU – Leif
Leif har fått förfrågan från MSD att delta som föreläsare då företaget har ett internt möte.
Beslut: Styrelsen beslutar att Leif deltar och att han gör det i föreningens namn. Avtal skrivs med
Lungcancerföreningen. Leif kontaktperson.
§101 Administrativt stöd
Den kanslist som föreningen varit i kontakt med har avsagt sig uppdraget för

Lungcancerföreningen. Diskussion.
Beslut: Leine får i uppdrag att annonsera via Facebook efter kanslist.
Fortsatt diskussion efter annons och svar inkommit.
§102 Förfrågan från spetspatienter – Karin
Bordläggs till nästa möte.
§103 Hemsidan – Leif
Möte om hemsidan inplanerat idag, men detta gick dessvärre att ordna. Nytt möte planeras i
slutet av juni. Information på nästa styrelsemöte.
§104 Styrelsemöten ht 2019/vt 2020
Styrelsemöten blir följande datum:
29 augusti kl 14.00 – 17.00
2 oktober kl 14.00 – 15.30 – telefonmöte
13 november kl 15.30 – 17.30
Action: Leine tar kontakt med Nätverket mot Cancer för tips om gratis telefonmöte. Monica
bokar lokal på RCC.
§105 Jourtelefonen – vilka ansvarar?
Beslut: Skall kallas Stödtelefon. Bemannar stödtelefonen gör Leine, Tommy, Mia,
Bo, Karin, Lotta.
Leine tar kontakt med Tommy för information och utbildning samt byte av lösenord.
§106 Resepolicy
Diskussion kring utsända förslag.
Beslut: Leif skriver ett förslag och skickar ut till styrelsen för synpunkter.
Beslut: LCF står för hotellkostnader för Yann i samband WCLC i Barcelona.
§107 Second opinion – hur ställer sig föreningen? – Karin
Diskussion. Viktigt att frågan kring second opinion drivs vidare.
Angående ny försäkring från Alivia har styrelsen ingen åsikt om, utan de som vill får teckna
den, precis som en vanlig sjukvårdsförsäkring.
§108 Förfrågan från Eva Dieker om digitalt träningsverktyg – Karin
Diskussion.
Beslut: Styrelsen beslutar att avstå.
§109 Kommande Konf/sem mm att delta i eller bevaka
WCLC – Yann & Leine
ESMO – Barclona
Patient Avocacy Summit – Pfizer – Köpenhamn 8 november 2019? Beslut fattas efter
reserapport inkommit från Mia gällande mötet förra året.
PostASCO – Scandic Continental, 30 augusti
PostWCLC 23 september – Stockholm.
Både PostASCO samt PostWCLC – anmälan via www.cancerakademin.se

§110 Övriga frågor
Runda bords i Almedalen – samarbete med MSD – Yann och Mia ansvarar.
Information om projekt där Bo deltar - Införande av patientöversikter i cancervården –
SveLife, Sjöbergstiftelsen och RCC i samverkan. Mera information på nästa styrelsemöte.
Nätverket mot cancer – heldagmöte 25 augusti – Leine deltar.
Prenumeration på Dagens Medicin – Karin skickar ut log in till styrelsen.
Yann får i uppdrag kontakta Tommy ang lista med kontaktuppgifter till kontaktssk.

Vid protokollet
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Mötessekr
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