
 

REFERAT nr. 3 /2022  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 9. juni kl 17-19  

Møtested  
Sundvolden Hotel 

 Saksbehandler  
Sekretariatet 

Møtedeltakere: 

Tilstede: Are Rydland (møteleder), Chris Foss, Harald Ophaug, Bjørn Fjærli, Trinelise 
Jannang.  
Fra sekretariatet: Carita Teien og Emma Bodman (referent). 
 
Forfall: Mari Ann Bidtnes, Harald Markussen   

Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Ansv/ Frist 
 

24-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 
 

25-2022 Orienteringer 
 

a) Endringer i sekretariatet 
Carita Teien vil etter hvert få en rolle som fokuserer mer på 
prosjekter i sekretariatet. Emma Bodman vil ta over som 
organisasjonsrådgiver for å følge opp den daglige aktiviteten i 
foreningen.  
 

b) Forskningsprosjekt på UiT 
Et forskningsprosjekt på UiT med Elin Hadler- Olsen er i 
oppstartsfase. Det er Renate Andreassen som skal begynne 
på en doktorsstudie om svelgevansker. Prosjektet ønsker 
brukerrepresentanter og Are Rydland samt Kari Enga Devold 
har meldt seg. Foreningen ønsker en fullstendig oversikt over 
hvem som er brukerrepresentanter. Hvordan dette skal 
gjøres får det nye styret diskutere.   
 

c) Stiftelsen Dam 
Søknaden på en minifilmserie om munnhelse samt 
seneffekter får svar fra Stiftelsen Dam om en uke. I etterkant 
av møtet er det gjort kjent at prosjektet er innvilget.  

 
 

 
 

26-2022 Medlemsstatus – hittil i år  
 



 

Status for medlemsmassen ble gjennomgått. Det er 507 betalende 
medlemmer, og 35 som ikke har betalt. De 35 vil snart motta et 
avklaringsbrev med spørsmål om de fortsatt ønsker å være medlem.  
 
Styret diskuterte hvis det er interessant å vite hvorfor noen melder 
seg ut. I 2022 er dette 10 personer. Dette er et lavt tall, så det vil 
sannsynligvis ikke gi så mye nyttig informasjon.  
 
Hvis landsmøtet vedtar en ny medlemskategori, familiemedlemskap, 
vil dette hjelpe til i medlemsrekrutteringen. Det er viktig at det er 
fokus på å verve medlemmer hele tiden. Dette vil også bli informert 
om på landskonferansen.  
 

27-2022 Forberedelse til landsmøte og landskurs 
a) Siste gjennomgang før landsmøte 

Det forutsettes at alle har lest sakspapirene for møtet. I 
presentasjonen av årsmeldingen blir spesielt viktige saker 
trukket fram.  
 
Styreleder vil ønske alle velkommen. Deretter presenteres 
møteleder som tar over møteledelsen. 
 
På slutten av møtet vil nyvalgt leder få si noen ord.   

 
Det er mulig det kommer innspill på møtet om at foreningen 
bør arbeide mer for laryngektomerte. Fristen for å sende inn 
saker til landsmøtet har allerede vært. Styret diskuterer 
gjerne innspillet i en annen anledning og hører gjerne på 
konkrete tiltak som kan gjøres. Samtidig har foreningen 
bevisst ikke prøvd å prioritere noen gruppe og i stedet 
arbeidet med temaer som er relevante for alle.  
 

b) Siste gjennomgang før landskurs 
Planleggingen er i rute og landskurskomiteen og sekretariatet 
har kontroll på det praktiske.  
 
En presentasjon av det nye styret gjøres på slutten av 
landskurset, samtidig som det gamle styret samt 
landskurskomiteen takkes.  
 
Det tas bilder av det nye styret kl. 13 på lørdag. 
 
For å inkludere nye deltakere snakket styret om en form for 
fadderordning. Noen fra hvert lokallag kan bli presentert på 
fredag kveld for at nye deltakere skal vite hvem de kan 
kontakte. Det er mange førstegangsdeltakere på årets 
landskurs.  

 



 

 

28-2022 Tilskudd til lokallagene 
Forslaget til fordeling ble gjennomgått. Det er viktig at det er reelle 
søknader som blir sendt inn fra lokalavdelingene. Et godt arbeid med 
budsjettering i lokalavdelingene gjør det lettere for landsstyret å 
vurdere søknadene. Tilskuddet skal ikke bygge opp egenkapitalene i 
lokalavdelingene. Det skal dekke lokalavdelingenes reelle behov 
basert på aktivitetsplan og økonomiske situasjon generelt. Dette er 
grunnen til at noen for lavere tildeling enn det de har søkt om. 
Svarbrev med begrunnelse vil sendes lokalavdelingene.  
 

Sekretariatet 

29-2022 Status for Munn- og halskreftuka 
Styret gikk gjennom utkast på programmet for Munn- og 
halskreftdagen.  
 
Programmet går fra kl. 9 til 13 mandag 19. september på Gimle kino i 
Oslo. Det blir plass til ca 250 deltakere og vil være tid for nettverking  
i etterkant.  
 
Styret ønsker å finne noen fra Australia for å snakke om HPV og 
erfaringene derfra. Dette kan gi et internasjonalt løft.  
 
Program og påmelding vil bli publisert i slutten på juni. Når 
programmet for Munn- og halskreftsdagen er landet, vil arbeidet 
med å utvikle program for hele uken starte. Her er mye vi kan bruke 
fra tidligere år.  
 

 

30-2022 Status for Arendalsuka 
Arendalsuka arrangeres hvert år i midten på august i Arendal. 
Arendalsuka er en viktig arena for nettverking samt for å løfte 
politiske spørsmål. Ettersom man ikke har lykkes med å få ekstern 
finansiering vurderer arbeidsutvalget det dithen at det ikke bør 
brukes midler på å gjennomføre et arrangement. Det er dermed tatt 
ut av budsjettet. Styret bør vurdere deltakelse til neste år, samtidig 
med at sekretariatet jobber med å finne nye sponsorer.  
 

 

31-2022 Status likepersonsappen – Samtalepartner 
Appen Samtalepartner er nå lansert og finnes både for iOS og 
Android. Informasjon om å laste ned appen har gått ut til alle 
likepersoner. Likepersonene er registrert av foreningen i appen og 
skal ha mulighet å logge seg inn. Det er bare de som er registrert i 
systemet som kan logge seg inn som likepersoner. Vi vil ha 10 til 12 
personer inne i appen innen vi begynner å markedsføre den mot 
pasienter og pårørende.  

 

 

32-2022 Eventuelt 
Are Rydland takket for det siste styremøtet innen landsmøtet. 

 



 

 


