
 

REFERAT nr. 5 /2020  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 12. november kl 10-13  

Møtested  
Teams 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Bjørn Fjærli, Harald Markussen og Harald 

Ophaug. Fra sekretariatet: Carita Teien (referent) 
Forfall:  May Wettre Holthe og Marianne Lambech 

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

46-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 
 

47-2020 Orienteringer 
- Are refererte fra det årlige samarbeidsmøte mellom AU og 

Kreftforeningen, 6. oktober. Følgende saker ble diskutert:   
o Ønske om at KF tar ansvar for opplæring av nye 

likepersoner 
o Bistand til løfting av politiske saker (tannbehandling og 

refusjon, samt fokus på munn- og halskreft (og ikke bare 
livmorhalskreft) når det gjelder HPV vaksinen) 

o Bistand til endring av registrering av likepersonsaktivitet 
hos Bufdir, til noe som gjenspeiler faktisk aktivitet.  

o Økonomi og usikkerhet rundt den nye tilskuddsordningen 
til Kreftforeningen 

- Are har deltatt på et par webinarer i regi av Kreftforeningen: 
o Strategi til KF 
o Brukermedvirkning 

- Are har blitt brukerrepresentant i en arbeidsgruppe som skal 
revidere kreftplan i Helse-Nord 

- Are refererte fra en regionalsamling i regi av Kreftforeningen i 
Nord-Norge. Samlingen ble gjennomført med en blanding av 
fysiske møter og digitale arenaer 

- LMS senteret ved UNN har satt i gang LMS-kurs for pasienter 
igjen. I 2021 er det planlagt 4 kurs.  

- LMS-kursene i Oslo og Midt-Norge er stanset 

 

48-2020 Økonomigjennomgang m/ Elin 
a) Regnskap tom oktober 

Regnskapet til og med oktober ble gjennomgått. Det er ingen 
uforutsette utgifter og økonomien hittil ser bra ut. 

b) Budsjett 2021 

 
 



 

Forslag til budsjett 2021 ble presentert. Grunnet covid situasjonen er 
det mye uforutsigbarhet, i tillegg til tilskuddet fra Kreftforeningen. 
Godtgjøring for styreverv iverksettes i påfølgende uke. 

49-2020 Medlemsstatus  
Hittil i år er det 574 betalende medlemmer mot totalt 588 i 2019. 
Medlemskontingenten er redusert til 60 kroner. 
Det blir foretatt en ringerunde til de 27 medlemmene som ikke har 
betalt, for å avklare om de ønsker å fortsette medlemskapet.  

 
 

50-2020 Oppsummering etter Munn- og halskreftuka v/ Andreas 
Resultatene fra Munn- og halskreftuka ble presentert.  
Grunnet det digitale formatet på Munn- og halskreftdagen har man 
nådd flere enn før, og opptaket fra dagen er sett over 800 ganger. 
Opplysningskampanjene har også nådd over 130.000 mennesker. 
Alle sponsorene har gitt svært gode tilbakemeldinger. 
 
Presentasjonen sendes til styret. 

 

51-2020 Landskurs 2021 
a) Alternative aktiviteter 

Grunnet den vedvarende covid-situasjonen har AU og 
landskurskomiteen diskutert alternative løsninger for landskurs i 
2021.  
Alternativet ble presentert for landsstyret (se vedlegg).  
Vedtak: styret stiller seg bak forslaget. 
Forslag til plan sendes ut til lokalavdelingsledere + landskurskomitéen 
AU tar initiativet til en digital drøfting av alternativ opplegg for 
landskurset med lokalavdelingslederne. 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet 

52-2020 Landsmøte 2021 
a) Gjennomgang av forslag til kjøreplan og form for avvikling 

Are presenterte et forslag til kjøreplan for hvordan landsmøte kan 
avvikles digitalt, samtidig som det legges til rette for engasjement i 
alle ledd. 
Vedtak: styret stiller seg bak forslaget. 
Kjøreplanen sendes til lokalavdelingslederne med en videre 
beskrivelse av ansvarsområde for landsstyret og styrene i 
lokalavdelingene.   
Se vedlegg 
AU tar initiativet til en digital drøfting av kjøreplan/avvikling av 
landsmøtet med lokalavdelingslederne. Dette kan skje samtidig med 
møtet om landskurset. 
 
Lokalavdeling Vestfold og Telemark ble diskutert 
Medlemmer som tilhører dette området, er pr i dag ikke representert 
og pga covid er det vanskelig å igangsette arbeid med å finne nye 
ildsjeler som kan stå i spissen for å danne en avdeling.  
Vedtak: medlemmene tilbakeføres andre lokalavdelinger (og får 
mulighet til å påvirke). 
Lokalavdelingsledere blir også informert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet 
 
 
 



 

b) Status valgkomité 
Ove er forespurt og følges opp. Han blir også forespurt om forslag til 
andre som kan egne seg som kandidater til komitéen.  

 
Bjørn Fjærli 

53-2020 Status lokallag 
a) Forslag til løsning for Vestfold og Telemark 

Diskutert under sak 52-2020 a.  

 

54-2020 Status for pågående prosjekter 
a) Kostholdsboka 

Prosjektet er i rute. Ernæringsfysiologien fra Haukeland jobber med 
det faglige innholdet. Sekretariatet jobber med innspill fra 
medlemmene.  

b) Likepersonappen 
Det er innhentet en rekke tilbud og disse blir vurdert ila kort tid. Det 
vil trolig ta rundt 8 uker å lage appen etter at leverandør er bestemt. 
Opplæring av tillitsvalgte vil skje når appen er klar. Man vil også 
igangsette markedsføring på samme tidspunkt.  

c) Bingoturné 
Det var opprinnelig tenkt å begynne turneen i januar, men pga covid 
blir første bingokveld i februar. Deretter blir det en bingokveld i 
måneden i fem ulike byer. Det kommer en annonse i Munn og mæle.  
Se aktuelle datoer nedenfor. 

 

55-2020 Møteplan våren 2021 
Forslag til møteplan ble presentert.  
Møteplanen ble vedtatt. 

 

56-2020 Eventuelt  
 
 

 

Møtedatoer våren 2021 ble besluttet som nedenstående: 
AU-møter: 
Torsdag 14. januar 
Torsdag 25. februar 
Torsdag 25. mars 
Torsdag 15. april 
Torsdag 27. mai 

 

Styremøter: 
Torsdag 11. februar 
Torsdag 29. april 
Torsdag 3. juni 

Bingoturné 
Stavanger 18. februar 
Bergen 18. mars 
Trondheim 22. april 
Tromsø 20. mai 
Oslo 24. juni 

Landsmøte: 
Torsdag 10. juni 

 
 


