Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte – möte via Teams
Datum:
Tid:

7 december 2020
kl. 16.00 – 18.30

Kallade: Arja Leppänen (adj), 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 (adj)

Dagordning
§306 Föreläsning småcellig lungcancer – Mikael Johansson.
Förfrågan från Ronny Öhman som ber oss att fundera på hur vi kan påverka
beslutsfattare att förmå dessa att ändra beslutet i sin bedömning gällande
behandling av småcellig lungcancer. Information kring NT-rådets bedömning
gällande behandling av småcellig lungcancer - Andreas Hallqvist
§307 Styrelsemötet öppnas – Leif
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§308 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare – Leif
Mötet väljer Leif, ordförande, Monica, sekreterare, Karin justerar dagens
protokoll.
§309 Diskussion och beslut kring om vi skall agera i denna typ av frågeställning
gällande §306.
Frågan diskuteras. Alla överens om att detta är en svår fråga att fatta beslut om,
men att det är oerhört viktigt att alla patienter får en jämlik vård. Svenska
Planeringsgruppen har påbörjat dialog NT-rådet ang prisnedsättning. Förslag att
föreningen skriver till NT rådet och till Svenska Planeringsgruppen.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget att skriva till NT-rådet samt
Planeringsgruppen. Arbetsgrupp bestående av Peter, Mia, Lotta skriver ett utkast
till skrivelse och skickar ut till styrelsen för synpunkter.
§310 Godkännande av dagordning och föregående protokoll
Dagordningen godkännes. Föregående protokoll genomgås. Leif har varit i kontakt

med Medtronic med anledning av tidigare insänd förfrågan om möte. Mötet
flyttas fram till efter nyår enl företages önskemål, ny inbjudan kommer.
Monica har varit kontakt med Ragnhild angående budget för 2021. Budget
erhållits och diskuteras på mötet den 26 januari.
§311 Rapport från ordföranden och AU – Leif/Karin/Mia/Lotta/Monica
Inget AU- möte sedan förra styrelsemötet. Debattartikel insänd till bl a
Aftonbladet, som accepterat att publicera artikeln under julhelgen.
Karin önskar en punkt på dagordningen ”Omvärdsbevakning” – viktigt för oss att
hålla lite koll på vad som händer i omvärlden.
Beslut: Omvärldsbevakning skall vara en stående punkt på dagordningen.
Mia och Karin deltagit i workshop om Nollvisionen. Kort rapport. God uppslutning
bl a från professionen och politiker. Screeingfrågan diskuterades och alla överens
om att det är viktigt.
§312 Inkomna inbjudningar – Leif
Inbjudan från Gunnar Wagenius fråga från Onkologi i Sverige och skall skriva en
artikel om IPÖ. Mia och Karin deltar.
§313 Ekonomisk rapport Lungcancerdagen – Monica
Kort rapport. Lungcancerdagens budget hölls även detta år. Rapport sänd till
sponsorföretagen och fakturor kommer att skickas ut från Deducera.
§314 Hemsidan – Bo m fl,
Diskussion kring ev svårigheter att använda swish. Bo informerar om att alla
betalningsfunktioner fungerar på hemsidan.
Smycket – ytterligare information behövs på hemsidan kring hur beställning görs.
Bo kompletterar med information.
§315 Facebook och Instagram – Leine, Ingela, Mia
Leine och Ingela skall träffas och diskutera kring lösningar gällande grupperna på
Facebook. Återkopplar till styrelsen vid nästa möte.
§316 Annons i Kampen mot cancer – Monica
Erbjudande från Mediaplanet och Kampen mot Cancer att delta i numret i
samband med Världscancerdagen.
Beslut: Arbetsgrupp bestående av AU exklusive Karin, tillsätts som tar fram förslag
till artikel samt information till tidningen.
§317 Verksamhetsplan och budget 2021, när, var hur? – Leif
Diskussion kring hur vi arbetar fram vp 2021. Förslag till zoommöte halvdag.
Beslut: Styrelsen beslutar att avsätta halvdag den 26 januari kl 13.00 – 17.00

(zoommöte) för arbete med vp samt budget.
§318 Värdegrund, hur går vi vidare – Leif
Arbetsgrupp som tar fram förslag till värdegrund. Presenteras i samband med
arbetsdagen gällande verksamhetsplanen inkl budget.
Beslut: Lotta, Leine, Mariana, Karin, Peter. Karin sammankallande.
§319 Ansvariga stödtelefon – Karin
För närvarande är Bo, Leine, Karin, Mia samt Tommy Björk som delar på ansvaret
för stödtelefonen. Finns fler intresserade? Ingela, Mariana intresserade av att vara
med i gruppen. Leine gör ny lista över veckoansvar.
§320 Styrelseutbildning – Leif
Leif har varit i kontakt med några aktörer som ger denna typ av utbildning.
Inväntar ytterligare respons. Leif sammanställer och skickar förslag till AU för
diskussion.
§321 Bredsekvensering – Leine m fl
Leine, Peter och har deltagit i informationsmöte kring bredsekvensiering
(Foundation One). Information/rapport.
§322 Övriga frågor
Gåvoknappen Facebook kommer att fungera inom nära framtid. Vi är godkända!
Antal medlemmar i föreningen nu är 544 personer.
Beställningar på smycken - 15 st.
§323 Nästa möte, datum
Nästa möte 2 februari kl 16.00 – 18.00 via zoom.
§324 Mötet avslutas

Vid protokollet
Monica Sandström
Justeras
Leif Carlson

Karin Liljelund

