REFERAT nr. 3 /2021
Emne
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen
Møtetidspunkt
Møtested
Torsdag 3. juni kl 10-12.30
Zoom
Saksbehandler
Sekretariatet
Møtedeltakere:
Tilstede:
Are Rydland (møteleder) Chris Foss, Harald Ophaug, May Wettre Holthe og Bjørn
Fjærli
Forfall:
Marianne Lambech Pettersen og Harald Markussen

Saksliste / Agenda

Sak nr Beskrivelse
20-2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

21-2021

Orienteringer
- Kreftforeningen har invitert til møte om Verdens kreftdag, for å
diskutere tema for 2022 (16. juni kl. 15). Hverken styreleder eller
nestleder kan stille. Det er en fordel om en øvrig fra styret kan
stille. Bjørn undersøker om han kan stille.
- Foreningen har over flere år hatt årlige samarbeidsmøter med
Kreftforeningen. Nå vil man etterlyse tilbakemelding på de sakene
som har blitt diskutert ettersom ingen av løftene er innfridd.
- AU har et ønske om å få oppfølgning av hovedpulsåren inn som en
fast del av handlingsplanen for hode- og halskreftpasienter. Carita
undersøker mulighetsrommet med Helsedirektoratet.
Økonomi
a) Regnskap pr april 2021
Regnskapet ble gjennomgått. Det er ingen store uforutsette hendelser
og økonomien anses som stabil.
b) Støtte til lokalavdelingene.
AU foreslår å utvide den opprinnelige søknadsfristen til 1. oktober (fra
1. september) for å gi bedre oversikt over smittesituasjon og
mulighetsrom.
Vedtak: forslaget støttes.
Medlemsstatus
a) Antall betalende medlemmer
Statusrapporten ble gjennomgått. Pr 21.5 har foreningen 508
betalende medlemmer, som er vesentlig lavere enn tilsvarende
tidspunkt tidligere år.

22-2021

23-2021

Til Munn- og halskreftuken foreslår AU at man har ekstra fokus på
medlemsrekruttering.

Ansv/ Frist

24-2021

Vedtak: det lages digitale hjelpemidler som kan brukes under uka i
tillegg til brosjyren «du er ikke alene» i digitalt format.
Siste forberedelser til landsmøte 2021
a) Skal styret gå ut med sin innstilling på innsendte saker
Flere har etterlyst landsstyret sin innstilling, men styret er enig i at
den ikke sendes ut på nåværende tidspunkt.
På landsmøte legges det opp til at styrets innstilling presenteres
samtidig med forslaget. Forslagsstiller vil så få ordet for å legge frem
saken, og deretter gis ordet til styret som presenterer sine
motargumenter. Deretter stemmer man over styrets innstilling.
Det lages egne slides for de innsendte sakene, som inkluderer
argumentene til styret.
b) Andre saker/ forberedelser?
AU skal ha møte med Thomas Axelsen kl 13 for å gjennomgå gangen i
sakene.

25-2021

26-2021

27-2021

Det er sendt ut en påminnelse til delegatene om test-møte 8. juni kl.
15. På testmøte tar man også en gjennomgang på hvordan
avstemningen fungerer.
Munn- og halskreftuka 2021
a) Munn- og halskreftdagen
Sekretariatet har hatt møter med Åse Bratland og Hanne Tøndel som
hver har gitt sine innspill til programmet. Programforslaget ble
presentert og styret ga sin støtte til utformingen. Sekretariatet jobber
videre med å kartlegge aktuelle foredragsholdere og vil holde styret
løpende orientert.
b) Øvrig aktiviteter
Omfanget av de øvrige aktivitetene er i stor grad avhengig av de
eksterne sponsorene, men sekretariatet har flere ideer som det
jobbes videre med.
Oppfølgning av lokalavdelingene
a) Endring av søknadsfrist for tilskudd (forslag 1. oktober)
Arbeidsutvalget har diskutert hvorvidt fristen 1. september kommer
for raskt etter sommeren. AU foreslår derfor å utvide fristen til 1.
oktober.
Forslaget ble vedtatt.
b) Dato for samling for tillitsvalgte
Torsdag 9. september ble foreslått. Man vil bruke tiden til å diskutere
aktiviteter og mulighetsrom, samt presentere planene for Munn- og
halskreftuka. Samlingen vil skje på Zoom.
Forslaget ble vedtatt.
Informasjon sendes ut til lokalavdelingslederne om endring av frist for
tilskudd samt samlingen.
Status prosjektene
a) Kostholdsboka og forslag til hvordan den skal brukes/
distribueres

Sekretariatet

Sekretariatet

28-2021

29-2021

30-2021

Det foreslås at boken sendes til behandlende sykehus og deles ut
derfra; til lokallagsledere; og at likepersoner kan bestille til utdeling.
Videre foreslås det at nye medlemmer kan få den ifm innmelding, og
at andre medlemmer kan få den tilsendt mot et porto- og
ekspedisjonskrav.
Forslaget støttes.
b) Øvrige prosjekt
Bingoturneen er fortsatt på vent grunnet uforutsigbar smittesituasjon.
Når det gjelder prosjektet med likepersonsappen er man i ferd med å
avklare leverandør.
c) Idéer til nye prosjekt – hva savnet du da du var i behandling/
tiden etter behandling/ nå?
Arbeidsutvalget hadde en idemyldringssesjon på forrige møte der
både medlemsgruppen og målgruppen for øvrig sine behov ble
drøftet. Det har resultert i en ide om et mestringskurs, muligens i
digitalt format, der man kan dekke opp tema innenfor kosthold, tale,
psykisk helse og tannhelse.
Styret ga sin støtte til ideen. Sekretariatet vil utarbeide en søknad
som sendes inn til fristen 15. september (Stiftelsen Dam).
Munn og mæle
a) Plan for neste utgave
Tema for neste utgave blir livet etter kreften og man planlegger
hovedsak med nevrolog Mona Skjelland for å sette fokus på slagfare
for hode- og halstrålede pasienter. I tillegg blir det en sak om logopedi
og tilbudet til Statped, samt fokus på kosthold med annonse for
kostholdsboka og et medlemsintervju (man vil forespørre Hauk
Olaussen, tidligere kokk).
b) Innspill til fremtidige utgaver
Styret oppfordres til å komme med løpende innspill til tema og
aktuelle portrett.
Forslag til møteplan for høsten
Forslag til møtedatoer ble presentert.
Forslaget ble vedtatt (se nederst for valgte datoer).
Eventuelt
Ingen saker.

Møtedatoer høsten 2021 ble besluttet som nedenstående:
AU-møter:
Torsdag 19.8
Torsdag 30.9
Torsdag 28.10
Torsdag 25.11
Lokalavdelingssamling:
Torsdag 9.9 kl. 16.00

Styremøter:
Torsdag 16.09
Torsdag 11.11

Sekretariatet

