
 

REFERAT nr. 4 /2020  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 10. september kl 10-13  

Møtested  
Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Ophaug, May Wettre Holthe, Marianne 

Lambech Pettersen, Bjørn Fjærli, Andreas Hole (sak 36), Elin Wall (sak 38) og Carita 
Teien (referent) 

Forfall:  Harald Markussen 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

35-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 
 

36-2020 Orientering om Munn- og halskreftuka v/ Andreas 
a) Presentasjon av program for Munn- og halskreftuken og 

status påmelding 
De planlagte aktivitetene for uka ble gjennomgått. 

- Opplysningskampanjen: styret får tilsendt filmsnuttene til 
gjennomsyn før de legges ut. 

- Planen for fagdagen ble gjennomgått med de ulike delene og 
foredragsholdere.  

b) Presentasjon av ny nettside 
Carita presenterte utkast til ny side. Styret vil få tilsendt skjermbilder 
og vil få god mulighet til å gå gjennom alt innhold og komme med 
tilbakemeldinger.  

c) Kick-off 16. september 
Det blir en «kick-off» med lokalavdelingsledere for å presentere og gi 
eierskap til uka. Sekretariatet innkaller og står for presentasjon av 
planene. 

 
 

37-2020 Orienteringer 
a) Møter med Kreftforeningen 

1) 20. august var det et møte om planlegging til Verdens kreftdag. 
Referat fra møtet er sendt ut. Temaet for dagen er pårørende. 
Foreningen er oppfordret til å foreslå deltakere og kontaktperson. 
Tilbakemelding innen neste torsdag til Carita. 

2) 3. september var det møte mellom styreledere og den nye 
generalsekretæren. Referat fra møte er sendt ut. Møtet var først 
og fremst for å presentere generalsekretæren, Kreftforeningen sin 
strategi og samarbeidsområder. 

3) Kreftforeningen har invitert til et samarbeidsmøte med hver 
enkelt forening. Datoen for dette møte er ikke tidfestet. 

 
 



 

b) Forskningsprosjekt – Qalbi, Rikardsen, Lars Uhlin Hansen 
Det pågår flere forskningsprosjekter ved UiT som foreningen har gitt 
sin støtte til, enten gjennom støttebrev eller brukermedvirkning.  

c) Likepersonsappen 
Foreningen har søkt midler fra Stiftelsen Dam for å lage en app til 
likepersonssamtaler. Styret orienteres når svar foreligger.   
 

38-2020 Økonomi 
a) Regnskap til og med juli og prognose 2020 

Elin presenterte regnskap og prognose.  
Den største usikkerheten pt er knyttet til prosjektmidlene fra 
Kreftforeningen.  

 

39-2020 Medlemsutvikling 2020 
a) Rapport hittil i år 

Pr 26. august er det 561 betalende medlemmer. Det utgjør en 
betalingsprosent på 95%. Det er 27 medlemmer som ikke har betalt. 

b) Reduksjon av medlemskontingent?  
Det foreslås å redusere kontingenten til kr 200 fra nå og ut året som 
del av en vervekampanje 
Forslaget ble vedtatt.  
En eventuell ytterligere reduksjon vurderes på neste styremøte. 

 

40-2020 Landsmøte 2021 
a) Tidsplan 

Vi må ha en tidsplan som gir rom for at alle delegatene har tid til å 
komme med innspill og sette seg inn i sakene.  
AU får mandat til å utarbeide en plan. 

b) Plan for behandling av utsatte saker fra i år 
Samtlige saker som ikke kunne behandles kom fra leder av 
lokalavdeling Øst-Norge. Det er usikkert om sakene er fra 
lokalavdelingen eller fra leder som enkeltindivid. Sakene er som 
følger: 
1) Hvordan kan medlemmer som ikke tilhører en avdeling bli 

representert på landsmøte? Kan de melde saker som enkeltindivid 
eller må det gå via lokalavdeling? 
Styret har to forslag til hvordan det kan løses: landsstyret kan 
utpeke en som er ansvarlig for medlemmene fra områdene det 
gjelder. Medlemmene som ikke har lokalavdelingsstilknytning 
knyttes til den lokalavdeling som er nærmest 

2) Tilskudd til lokalavdelingene og fordeling av medlemskontingent: 
Styret er av den oppfatningen at styret har mandat til å fatte den 
beslutningen, men det undersøkes nærmere hvorvidt det er 
nødvendig å vedtektsfeste det.  

3) Sammensetning av landsmøte og forslag om at landsstyret ikke 
har stemmerett på landsmøte. 
Sekretariatet undersøker hva slags sammenfatninger andre 
organisasjoner med delegatordning har. 
c) Valgkomité  

Ove Korsnes foreslås som kandidat.  

 



 

Det sendes også en oppfordring til lokalavdelingene om forslag til 
kandidater.  

d) Landskurs 2021 
Styret ønsker å planlegge mot et fysisk landskurs, inntil det eventuelt 
blir klart at det ikke er gjennomførbart. Carita går i dialog med 
landskurskomiteen. 
I tilfelle smittesituasjonen skulle tilsi at arrangementet ikke kan 
gjennomføres bør man ha en plan B å falle tilbake på.  

41-2020 Lokalavdelingene 
a) Status i lokalavdelingene og plan for tilskudd 

Avdelingene har fått frist til 15. september om å avgi status for 
aktiviteter og eventuelt behov for økonomisk støtte. 4 avdelinger har 
hittil meldt tilbake: Øst-Norge har ingen aktiviteter og har heller ikke 
behov for tilskudd. Vestland planlegger et medlemsmøte som de 
arrangerer på hotell for å overholde smittevernsregler. Det medfører 
noe utgifter. Nord-Norge har satt aktiviteter på vent og har ikke behov 
for tilskudd. Midt-Norge har så å si ingen aktiviteter og har ikke behov 
for tilskudd.  
Det foreslås å gi Vestland støtte til sitt medlemsmøte med kr 3000.  
Forslaget støttes.  
Det ble en diskusjon om hva resten av midlene som er satt av til 
lokalavdelingene skal brukes til. Det ble foreslått å sette til side til et 
beredskapsfond som kan brukes til å redusere egenandelen til 
landskurset. 
Forslaget støttes.   

b) Sør-Norge og Vestfold Telemark 
Det er lite oversikt over hva som skjer i lokalavdelingen Sør-Norge. 
Det er heller ikke aktivitet i Vestfold og Telemark. 
AU får mandat til å se videre på det.  

 

42-2020 Økt fokus på strupeopererte 
a) Henvendelse fra Torbjørn og forslag til håndtering  

Styret har fått en henvendelse med ønske om økt fokus på 
strupeopererte. Innsender ønsker egne kurs spesifikt for denne 
gruppen, noe som er utfordrende å få til ettersom gruppen er liten og 
vanskelig for foreningen å nå. Det vises til gjeldende 
personvernsregler.  
Kursbehovet for nye pasienter dekkes av LMS-kurs som blir tilbudt av 
de store sykehusene. Styret er opptatt av at strupekreftrammede skal 
føle seg inkludert og ivaretatt av foreningen på lik linje med andre 
medlemsgrupper. Naturlig nok vil en stor del av de saker og 
problemstillinger som løftes fram, være rettet inn mot hele 
medlemsmassen og ha et perspektiv som går utover det rent 
diagnosespesifikke. En økt bevissthet og kunnskap om ØNH-kreft 
generelt vil kunne komme hele pasientgruppen til gode. 
 
Det foreslås følgende aktiviteter for å gi strupekreftrammede  
oppmerksomhet: 

 



 

- Neste nummer av Munn og mæle vil inneholde relevante 
artikler, blant annet gjennom intervju med overlege Brøndbo.  
Tema: nye behandlingsmuligheter for de med strupekreft 

- Det planlagte fokuset på strupekreft på landskurset i 2020 
opprettholdes i 2021. 

- En medlemsundersøkelse sendes til hele medlemsgruppen for 
å avdekke hvilke behov medlemmene har. Det blir mulighet 
for å huke av på krefttype  

Styrets behandling av henvendelsen sendes til Torbjørn som 
særutskrift. 

43-2020 Munn og mæle 
a) Tilbakemelding på utgave 2-2020 

Tilbakemeldingene er positive. Det var gode og lettleselige artikler.  
b) Brainstorm til fremtidige utgaver 
- Intervju med Brøndbo + artikler om strupekreft (se punktet 

over) 
- Oppsummering fra Munn- og halskreftuka 
- «Fem på gata» fra medlemmer 

Det blir innkalt til et redaksjonskomitémøte i begynnelsen av oktober.  

 

44-2020 Aktiviteter utover høsten? 
Styret inviterer lokalavdelingslederne til en «kick-off» 16. september 
for å presentere aksjonsuka. 
Dersom det er behov for ytterligere møter med de tillitsvalgte, bør ha 
et bestemt formål og agenda.  

 
 
 

45-2020 Eventuelt 
Ingen saker.  

 
 
 

 

Møtedatoer våren 2020 ble besluttet som nedenstående: 
AU-møter: 
Torsdag 24. september 
Torsdag 22. oktober 
Torsdag 19. november 
Lokalavdelingssamling: 

 

Styremøter: 
Torsdag 5. november 

 

 
 


