Protokoll fört vid Lungcancerföreningens styrelsemöte
Datum:
3 maj 2021
Tid:
kl. 17.00 – 19.45
Digitalt möte
Mötesdeltagare:
Styrelsen: Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson, Mia Rajalin,
Monica Sandström, Anna Wännman, Ingela Porseland, Lotta Humble och Peter Björkdahl
Suppleanter: Helena Bergfalk, Mariana Hermansson, Lena Nevbrandt deltog kl. 17-18,
Adjungerad: Ragnhild Franzen, Louise Johansson, och Arja Leppänen.
Meddelat förhinder:
§413

Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och önskade alla välkomna.

§414

Val ordförande, sekreterare och justerare
Leif Carlson valdes till mötesordförande, Monica Sandström till mötessekreterare för
punkterna 413 – 415, Arja Leppänen förde protokoll under punkterna 416 - 431 och
Lotta Humble valdes till justerare av dagens protokoll.

§415

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av Lungcancerpodden under
punkt 423.

§416

Presentation av mötesdeltagare
Alla styrelseledamöter presenterade sig. Nya ledamöter och adjungerade till
styrelsemötena önskades välkomna till styrelsearbetet.

§417

Kort om vår förenings vision
Ordförande läste upp huvudpunkterna i Lungcancerföreningens vision samt
fokusområden för föreningens arbete i 2021.

§418

Föregående mötesprotokoll
• Ordförande har försökt kontakta politiker Britt-Marie Canhasi, SD, men inte
fått svar.
• Ordförande kontaktar Gerd Lärfars och bjuder in NT-rådet (Nya terapier) att
föreläsa på ett kommande styrelsemöte.

•

Anna Wännman har haft dialog med Cancerrehabfonden om en eventuell
rehabvecka för lungcancerdrabbade. Ingela Porseland, Anna Wännman och
Mariana Hermansson bildar arbetsgrupp för att diskutera samarbete med
fonden. Mariana Hermansson har nyligen deltagit i rehabvecka på Mösseberg
genom Cancerrehabfonden, och hon rapporterade att det är fysiskt/psykiskt
krävande att delta. Bra rehabvecka men tufft!

§419

Rapport från AU-arbetsutskottet och ordförande
Inget att rapporterade då AU inte har haft möte sedan senaste styrelsemötet.

§420

Inkomna inbjudningar
LuCE har årsstämma lördagen den 8/5. Leif ska delta i en av programpunkterna och
Leine sitter i valberedningen.
Inbjudan från Cancerfonden till ordförandemöte den 20/5. Leif har vidarebefordrat
inbjudan till Karin Liljelund.
Nollvision cancer – AI cancer, webinar, fredagen den 7/5 . Intresseanmälan skickas till
Karin Liljelund
18/5, RCC Väst heldag där Leine och Ingela deltar i programmet (Leine vidarebefordrar
inbjudan till styrelsen.)
Nätverket mot cancer årsstämma den 27 maj.
22/9, Utbildning Kliniska cancerstudier, Karolinska comprehensive center

§421

Rapport från kansliet
Kanslisten har haft möte med Ingela, Deducera AB, om ny kontoplan samt uppdelning
och bokföringsunderlag till inbetalningar via Payex.

§422

Hemsidan
Bo Erixon rapporterade att hemsidegruppen påbörjat sitt arbete med uppdatering av
hemsidan.

§423

Sociala medier
Facebook: Diskussion om man i grupperna ska lägga ut avlidnas namn. Vi lägger inte ut
information om avlidna. Ref. tidigare styrelsebeslut
Önskar närstående att lägga ut minnestext i Facebook-grupperna så är det godkänt.
Det har kommit klagomål till info-korgen att vi länkar på Facebook till artiklar från
tidskrifter och där finns även reklam för läkemedel och läkemedelsföretag.
Instagram: Mia behöver tips på inlägg som hon kan lägga upp på kontot (bilder, text,
m.m.)
Lungcancerpodden: Fem avsnitt har publicerats hittills under året om kost, fatigue,
patienthistoria, barn som anhöriga och intervju med lungonkolog Mikael Johansson.
Nytt avsnitt av podden är på gång om Lung-DNA (precisionsmedicin)
Ragnhild efterlyser tips på teman till Lungcancerpodden och hon vill gärna ha någon
att samarbeta med.

§424

Omvärldsbevakning
Blodanalyser till (Gensekvensiering) för att ta fram målinriktade behandlingar.

Karin och Mia har haft möte med Signe Friesland, Gunnar Wagenius och
omvårdssamordnare om läkarkontinuitet för patienterna. De inbjöds även till att
föreläsa om Lungcancerföreningens arbete för kontaktsjuksköterskor.
Mia rapporterade från möte med ryska lungonkologer där även lungonkolog Mikael
Johansson deltog.
§425

Non smoking generation, ev. samarbete
Louise Johansson presenterade Non-smoking Generation´s arbete och förslag till
samarbete med Lungcancerföreningen. Non Smoking Generation är en stiftelse och
finansieras genom bidrag från olika organisationer.
Styrelsen bordlade frågan om samarbetsprojekt med organisationen till ett senare
möte.

§426

BMS (Bristol Myers Squibb) Samarbetsprojekt
Förslag på två olika samarbetsprojekt:
• Undersökning – kunskap om lungcancer och immunterapi
• Diskussion och rapport – vårdens perspektiv på lungcancer
Beslutades att bordlägga frågan om samarbetsprojekt.

§427

Styrelseutbildning
Ordförande har varit i kontakt med organisationskonsult Marcus Dahlberg om
styrelseutbildning. Våren-21 planeras en halv-dags digital utbildning.
Ordförande skickar ut en förfrågan till styrelseledamöterna med förslag på
utbildningsdatum.

§428

Uppdatering av vår powerpointpresentation
Lungcancerföreningen behöver en ny uppdaterad presentation som företrädarna kan
använda när de ska presentera föreningen. Lotta Humble tar fram ett förslag på en ny
PPT.

§429

Vilka mandat har vi i de olika arbetsgrupper vi skapat?
Monica Sandström lyfter frågan om vilket mandat arbetsgrupper i
Lungcancerföreningen har.
Beslutades att arbetsgrupperna har mandat att engagera föreläsare, boka lokal, m.m.,
men styrelsen tar det slutliga beslutet efter förslag från arbetsgruppen.

§430

Övriga frågor
Monica efterlyser förslag på föreläsare till digital föreläsning som föreningen önskar
arrangera i maj. Styrelsen diskuterade olika teman och ev. föreläsare som kan vara
aktuella att tillfrågas. Monica frågar onkolog Gunnar Wagenius.

§431

Nästa möte
Tisdagen den 1/6 kl. 17.00 – 19.30
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