REFERAT nr. 3 /2020
Emne
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen
Møtetidspunkt
Møtested
Torsdag 11. juni kl 10-12
Teams
Saksbehandler
Sekretariatet
Møtedeltakere:
Tilstede:
Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Ophaug, May Wettre Holthe, Marianne
Lambech Pettersen, Ove Korsnes og Bjørn Fjærli. Fra sekretariatet: Carita Teien
(referent), Elin Wall (sak 3) og Andreas Hole (sak 10).
Forfall:

Saksliste / Agenda

Sak nr Beskrivelse
25-2020

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

26-2020

Orienteringer
a) Møte med Kreftforeningen 3. juni
Kreftforeningen hadde innkalt alle pasientforeningene til et
rapporteringsmøte. De ønsket tilbakemelding på hvordan den daglige
driftssituasjonen var i hver av foreningene og hvilke aktiviteter som
pågikk. Kreftforeningen varslet at de ønsker et møte med hver
pasientforening. Dette skjer sannsynligvis etter etter sommeren.
b) Status for «koronaprosjekt»
Quizen har nå pågått i 6 av 8 uker og det er en del faste deltakerne.
Siste quiz blir 24. juni.
Foreningen hadde sendt inn et par søknader til, men disse ble ikke
innvilget.
Økonomi
a) Regnskap 1. kvartal
Elin gikk gjennom regnskapet, det er foreløpig ingen store utgifter.
Det er en del reduserte utgifter f.eks på post hovedstyret som følge av
færre fysiske møter. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til
prosjektmidlene fra Kreftforeningen.
Til neste styremøte lages det en prognose for året.
Medlemsstatus
a) Hittil i år
Pr 27. mai er det 524 betalende medlemmer. Dette tilsvarer en
betalingsprosent på 91 %. Det er 20 medlemmer som er utmeldte
eller døde, og 15 nye medlemmer.
Til neste rapportering ønskes det at det skilles på dødsfall og aktiv
utmelding.
Landsmøte 2020
a) Vurdering av innkomne saker

27-2020

28-2020

29-2020

Ansv/ Frist

30-2020

31-2020

32-2020

De innkomne sakene ble presentert:
- Torbjørn Bull Njaa har sendt inn 3 forslag.
- Lokalavdeling Nord-Norge 1 forslag.
- Harald Storm Larsen har sendt inn 1 sak, som ikke er
formulert som en sak, og dermed avvist.
Forslag til innstillinger ble presentert, og vedtatt. Disse blir sendt
delegatene iht tidsplanen.
b) Tidsplan
Forslaget til tidsplan ble presentert og vedtatt som følger:
- 15. juni er det frist for innspill på andre saker (årsmelding,
regnskap og valg)
- 19. juni: Varsel til delegater med oppsummering av innsendte
saker og styret sin innstilling + evt. andre innspill
- 26. juni: frist til å komme med motreaksjoner (stillhet = samtykke)
- 1. juli: protokollen sendes ut (evt protester protokollføres)
Munn- og halskreftdagen 2020
a) Forslag til digital avvikling
Andreas presenterte et forslag til hvordan Munn- og halskreftdagen,
og resten av aksjonsuka, kan avvikles digitalt. Det legges opp til en
kortere dag, med opptak fra utvalgte foredragsholdere, og et studio
med kommentatorer som diskuterer innholdet imellom
presentasjonene. Aslak Bonde er tiltenkt å lede studioet.
Resten av uka legges det opp til informasjonskampanje med korte
filmsnutter, samt sjekk deg kampanje med en lengre film (7-10 min)
med budskap fra tannleger.
Forslaget ble vedtatt og AU jobber videre med planlegging.
Munn & mæle
a) Plan for utgave 2-2020
Redaksjonskomitéen har diskutert innhold og la frem hovedsakene:
Det blir fokus på håndtering av koronasituasjonen fra foreningen sin
side og intervju med både medlem og fagperson for å få innblikk i
hvordan pasientgruppen påvirkes av korona. Det er også foreslått å
begynne med en fast matspalte.
Bladet skal etter planen ut i mnd skifte aug/ sept.
Medlemsundersøkelse
En av våre samarbeidspartnere er i gang med å gjennomføre et
samtaleprosjekt der de har fått snakke med noen av foreningens
medlemmer i lokalavdeling Øst-Norge. Prosjektet så langt har
avdekket at det er en del mangler i oppfølgning av pasienter i ukene
etter at behandling er avsluttet. Det hadde vært gunstig for
foreningen å forsøke å få enda mer innsyn i hvordan denne tiden er,
for igjen kunne vite bedre hva foreningen kan bidra med.
Det ble diskutert hvorvidt foreningens egne medlemmer er de mest
egnede til å kunne gi slik informasjon, ettersom mange ble ferdig
behandlet for mange år siden. Det foreslås å forsøke å få ut en slik
undersøkelse til Vardesentrene og LMS-sentrene, og på den måten
fange opp de nylig behandlede.

Det mest optimale hadde vært å få det ut via universitetssykehusene,
men av erfaring er dette en svært krevende og kostbar affære.
33-2020
34-2020

Møteplan
Møteplanen ble vedtatt ihht datoene nederst i referatet.
Eventuelt
Ingen saker.

Møtedatoer høsten 2020 ble besluttet som nedenstående:
AU-møter:
Torsdag 27.08
Torsdag 24.09
Torsdag 22.10
Torsdag 19.11
Lokalavdelingssamling:
25.11 med forbehold

Styremøter:
Torsdag 10.09
Torsdag 05.11

