Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Zoom

11 juni 2020
kl. 15.00 – 17.00
Join Zoom Meeting

Kallade: Arja Leppänen (adj), Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Mia Rajalin, Örjan Perjos, Monica Sandström, Yann Fränckel
Meddelat förhinder: Leine Johansson Persson, Mia Rajalin, Yann Fränckel

Dagordning
238. Styrelsemötet öppnas
239. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Ordförande Leif, sekreterare Monica, protokolljusterare Bo.
240.

Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. Leine och Yanns
frågor bordlägges till nästa möte då de ej deltar i dagens möte.

241.

Årsmöte, eventuella frågor – Leif
Årsmötet – 10 september. Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast fyra
veckor innan årsmötet, vilket är mitt i semestertid.
Beslutas: Kallelse till årsmötet skickas ut innan semestern.

242.

Rapport från ordföranden och AU – Leif/Karin/Monica
Kort rapport angående oklarheter gällande faktura från Hjärntumörföreningen.
Efterfrågad information har erhållits och nu är fakturan betald.
Nätverket mot cancer har haft ordförandemöte där Leif blivit invald som suppleant. Leine sitter kvar i styrelsen ett år till.
Tobaksfakta – Tommy sitter som representant både får Lungcancerföreningen
och Nätverket mot Cancer.

LuCE har haft möte som Leine deltog i. Nästa möte blir i maj 2021.
243.

Inkomna inbjudningar – Leif
Inbjudan till webbinarium från TLV. Den som vill och kan deltar.

244.

Rapport från kansliet – Arja
Nu fungerar hemsidan – mindre aktivitet kring gåvor och pins förmodligen beroende på Corona.
Gåvoknappen – dokumentation skickat till Facebook, vi avvaktar svar.

245.

Hemsidan - status – Bo
Hemsidan fungerar bra rent tekniskt. Förslag att kansliet tar över ansvaret för
hemsidan med Bo som backup. Bo informerar om att föreningen har tillgång till
ett google konto, Google Analytics där man kan se hur trafiken på hemsidan ser
ut. Bo skickar ut inloggningsuppgifter till styrelsen.
Beslut: Styrelsen beslutar att ansvaret för hemsidan flyttas över till kansliet och
Bo är backup.

246.

Medlemsenkäten – Karin
Information om medlemsenkäten. Ett flertal personer har meddelat att de är
intresserade av att delta i föreningens aktiviteter. Hur hanterar vi dessa?
Beslut: Styrelsen beslutar att vi skickar ett meddelande till alla intresserade och
tackar för intresset och meddelar att vi återkommer efter sommaren.
Hur hanterar vi de synpunkter och förslag som kommit in? Förslag är att vi sammanställer kommentarerna. Karin åtar sig att gå igenom kommentarerna en
första gång och återkopplar sedan till Monica. Sedan jobbar Karin och Monica
vidare, ev Mia kan delta, Karin kontaktar Mia.

247.

Projekt - Påverkan för bättre lungcancervård – Leif/Bo/Karin
”Påverkan för bättre lungcancervård” blir projektets namn. Diskussion kring
tidplanen och projektets fortsättning.
Diskussion om hur vi skall gå vidare med debattartikeln.
Beslut: Beslutas att vi för närvarande avvaktar till nytt uppslag kommer.

248.

Förstärkning av styrelsen – Karin
Diskussion att förstärka styrelsen.
Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta till årsmötet, då förhoppningsvis fler styrelsemedlemmar kommer med.

249.

Nyhetsbrev – Karin
Nytt nyhetsbrev skall skickas ut innan midsommar. Denna gång ett kortare
brev enligt önskemål från medlemmarna.
a. IPÖ Workshops – Bo
Projekt Patientöversikt i vården. Nu startar workshops för att sprida information. Förfrågan från Bo om intresse finns att delta från styrelsens sida.
Karin och Bo deltar. IPÖ lungcancer startar under tidig höst.

250.

Lungcancerdagen – Monica
Arbetet med programmet för lungcancerdagen pågår. Oscarsteatern är bokad
och kontakt med sponsorer skickas ut innan semestern börjar.

251.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

252.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 25 aug kl 14.00 – 16.00.

253.

Mötet avslutas

Vid protokollet

Monica Sandström

Justeras

Leif Carlson

Bo Erixon

