Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
Tid:
Zoom

14 april 2021
kl. 17.00 – 19.45
Inbjudan till mötet tidigare utsänd via Zoom

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.)
Meddelat förhinder: Mariana Hermansson (adj.)
Dagordning
§390

Mötes öppnas – Leif
Leif öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§391

Val ordförande, sekreterare och justerare – Leif
Leif valdes till ordförande, Karin till sekreterare och Ingela till justerare

§392

Godkännande av dagordning – Leif
Dagordningen godkändes.

§393

Föregående mötesprotokoll – Leif
Kvarvarande punkter från föregående protokoll
Fokusområde läkemedel: Leif kontaktar Gerd Lärfars på NT rådet
Fokusområde bemötande: Monica kallar till ett första möte.
Fråga från Britt-Mari Canhasi, SD
Leif tar kontakt och undersöker vilken information de önskar.

§394

Rapport från AU och ordförande - Leif
AU har haft ett möte och diskuterat förslag till budget 2021

§395

Omvärldsbevakning – Alla
Karin informerade om skriften ”The power of patientvoice” som hon skickat ut till
styrelsen samt en artikel i Dagens Medicin om tumörgenetisk blodanalys.
Mia och Peter har deltagit i möte med det Nationella Vårdprogrammet

Mia har blivit intervjuad om Nollvision Cancer i Onkologisk tidskrift.
Mia deltar med Nollvision Cancer i Almedalen 4–7 juli.
Frågan kom upp om Lungcancerföreningen kan avsätta pengar till forskning. Styrelsen
beslöt att bordlägga frågan och ta upp den i anslutning till vår styrelseutbildning.
Vi tackar nej till Medmind:s patientenkät.
§396

Inkomna inbjudningar – Leif
Möte på Cancerfonden 20 maj. Leif skickar inbjudan till Karin
NMC:s årsstämma den 27 maj. Leif skickar ut inbjudan till styrelsen.

§397

Rapport från kansliet – Arja
Det är mycket just nu kring årsmötet.

§398

Hemsidan – Bo, Lotta
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av: Bo, Lotta, Ingela och
Ragnhild för att arbeta vidare med förslaget från Apptech.

§399

Facebook och Instagram – Leine/Ingela/Mia
Det har varit en ändlös diskussion i FB gruppen om 0HLR. Styrelsen beslöt att Leine och
Ingela kan bestämma när diskussionerna på FB ska blockeras. Vi beslöt även att
fortsätta diskussionen inom vårt fokusområde Bemötande.
Leine ska ta fram statistik på FB besök.
Mia har tidigare redovisat statistik över besök på Instagram

§400

Årsmötet – Leif
Årsmötet inleds med en föreläsning av Sara Liljehorn med titeln Att våga leva fast man
har en livshotande sjukdom.
Roger har accepterat att vara ordförande för mötet och Leif är sekreterare. Viktigt att
boka av alla som är närvarande på mötet.

§401

Budget 2021 – Leif
Arja och Ingela ska se över beteckningarna för olika kostnader så att de stämmer
överens mellan vår budget och resultatredovisningen.
Beslut: Budgeten godkändes

§402

Lungcancerdagen 2021 – Monica
Programmet för lungcancerdagen är i stort sett klart.

§403

Styrelseutbildning – Leif
Leif har haft kontakt med en person som kan erbjuda styrelseutbildning. Denna person
har tidigare haft styrelseutbildning för flera olika patientföreningar. Leif begär att få
förslag och kostnad för en digital halvdagsutbildning i maj samt eventuellt en fysisk
halvdags uppföljning i höst.

§404

Förslag på utbildning från Netdoktor – Karin
Styrelsen beslöt att tacka nej till förslaget från Netdoktor. Karin tar kontakt.

§405

Medlemsrekrytering – Lotta
Styrelsen beslöt att tillsätta en grupp bestående av: Lotta, Anna, Ingela Monica och
Karin för att ta fram olika förslag på hur vi kan rekrytera fler medlemmar.

§406

Non smoking generation samarbete/inbjudan? – Karin
informerat om Lungcancerföreningen samt fått information om hur NSG arbetar. Leine
har också föreslagit Louise till styrelsen.

§407

SLUSG möte – Karin
Lungcancerföreningen blir inbjudna till SLUSG:s möten.

§408

Kontaktsjuksköterskor projekt inf. mat LC föreningen – Karin
Styrelsen beslöt att inkludera arbetet med kontaktsjuksköterskor i paragraf 405
Medlemsrekrytering.

§409

Förfrågan från Takeda – Monica
Monica svarar Christian på Takeda med kopia till Lisa Orr. Styrelsen beslöt att Bo, Mia,
Monica och Karin arbetar vidare med förslagen från Takeda.

§410

Cancerrehabfonden – Anna
Anna har haft kontakt med Cancerrehabfondens chef Pia för att undersöka
möjligheten att anordna speciella rehabveckor för lungcancerpatienter. Styrelsen
diskuterade olika alternativ. Styrelsen beslöt att Anna fortsätter diskussionen med
Cancerrehabfonden och framför våra olika förslag och synpunkter.

§411

Digitala roadtrips, utvärdering, fortsättning – Leif
Monica skickar ut ett frågeformulär som uppföljning till alla som deltog på vår digitala
roadtrip. Palliativ vård är föreslaget som tema till vår nästa digitala föreläsning.

§412

Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet med den nya styrelsen.

Vid protokollet!
Karin Liljelund

Justeras

Leif Carlson

Ingela Porseland

