
 

Protokoll nr. 5 /2022  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 08. september kl. 12-16 

Møtested  
Wergelandsveien 1-3 

 Saksbehandler  
AU/ sekretariatet 

Møtedeltakere: 
Bjørn Fjærli (møteleder), Rolf Erik Smith, Harald Ophaug, Harald Markussen, Trinelise 
Jannang, Knut Arne Gravingen 
 
Fra sekretariatet: Emma Bodman (referent), Carita Teien (sak 46, 48 og 50), Andreas Hole 
(sak 46), Marcus Wall (sak 44). 
 
Frafall: Mari Ann Bidtnes 
 
Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Kommentar 
 

41-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 

 

42-2022 Orienteringer 
a) Bjørn Fjærli informerte om et møte mellom Orgservice og 

Munn- og halskreftforeningen. Styreleder møtte daglig 
leder i Orgservice, Elin Maria Lilloe-Wall og foreningens 
kontaktperson Emma Bodman. Målet med møtet var å gå 
gjennom avtalen mellom Orgservice og foreningen. 
Avtalen er signert i 2016, og det vil være naturlig å ta en 
gjennomgang av avtalen når det nye styret har kommet 
mer inn i arbeidet sitt. Planen er å signere en oppdatert 
avtale innen neste landsmøte.  

 

 

43-2022 Arbeidsform og fordeling av oppgaver 
- Orgservice – hvordan arbeider sekretariatet 

o Avtalen mellom Orgservice og foreningen ble 
presentert. Avtalen sendes ut sammen med 
referatet.  

- Arbeidsutvalg – hvilken rolle skal utvalget ha? 
o Det har vært en tradisjon for å et arbeidsutvalg 

med leder, nestleder samt sekretær. Dette har 
vært nyttig i arbeidet med å forberede saker. 
Samtidig er det viktig at det er landsstyret som tar 
avgjørelsen, spesielt i større saker. Hvor ofte 

 



 

arbeidsutvalget møtes og arbeidsform tilpasses 
etter behov.   

- Valg av nestleder 
o Vedtak: Knut Arne Gravingen ble valgt til 

nestleder. 
- Valg av redaksjonskomite 

o Vedtak: Rolf Erik Smith, Bjørn Fjærli og Knut Arne 
Gravingen ble valgt til redaksjonskomiteen.  
 

44-2022 Økonomirapportering 
- Regnskapsrapport per 31.7.2022  

Marcus Wall fra Orgservice presenterte 
regnskapsrapporten per 31.7.2022. Foreningen holder seg 
til planlagt budsjett.  
 
Vedtak: Landsstyret tok regnskapsrapporten til 
orientering.  
 

 

45-2022 Medlemsrapport 
- Medlemsrapport per august  

 
Emma Bodman presenterte medlemsrapporten per 7. 
september. Foreningen har 585 betalende medlemmer. I 
systemet ligger også 18 medlemmer som av en eller 
annen grunn ikke har betalt enda.  
 
Vedtak: Landsstyret tok medlemsrapporten til orientering.  
 

 

46-2022 Fokusområder og handlingsplan 
- Viktige temaer for foreningen tidligere 

- Tema vi bør vektlegge førstkommende år. 

Sekretariatsleder Andreas Hole fortalte om historikken til Munn- 
og halskreftforeningen samt viktige oppgaver og temaer gjennom 
årene.  
 
Saker tidligere landsstyret har arbeidet med, og som nåværende 
styre ønsker å fortsette arbeidet med er likepersonsarbeid, 
tannhelse samt HPV vaksine.  
 
Planlagte aktiviteter for likepersonsarbeidet ble diskutert under 
sak 48/22. 
 
Både med tanke på tannhelse og HPV vaksine er det viktig å 
fortsette det politiske arbeidet samt opplyse andre om hvorfor 
dette er viktig. Det vil også være viktig å planlegge et løp rettet 

 



 

mot byråkratiet, ettersom denne veien er minst like viktig som 
veien via politikere.  
 
En workshop der styret sammen med sekretariatet arbeider med 
temaer og konkrete mål kan være en god måte å konkretisere ting 
på. Det vil også være nyttig å invitere fagpersoner som innledere 
til styremøtene. Sekretariatet utarbeider en plan for neste 
styremøte.  
 

47-2022 Informasjonsarbeid 
- Hvordan skal landsstyret nå ut til medlemmer, lokallag, 

fagpersoner og publikum.  
 
Landsstyret ønsker å nå ut med informasjon om hva 
foreningen gjør. Et nyhetsbrev med informasjon om 
aktiviteter, styrets arbeid samt eventuelle frister bør 
sendes ut et par ganger i året. Det første nyhetsbrevet 
sendes ut etter Munn- og halskreftuka. 
 
Sekretariatet ferdigstiller en liste med oversikt over 
brosjyrer og materiell foreningen har.  

 

 

48-2022 Likepersoner 
- Samarbeidsforum for likepersonsarbeid i Kreftforeningen 

Rolf Erik Smith er landsstyrets kontaktperson for 
likepersonsarbeidet. Kontaktinformasjonen 
videreformidles til Kreftforeningen.  
 

- Planlegging av nasjonalt likepersonskurs 
Chris Foss og Morten Bryn er villige til å holde i et 
likepersonskurs. Form på kurs må diskuteres med dem da 
det finnes 15 interesserte, og dette kan være for mange 
for et kurs. Landsstyret ønsker at det arrangeres to kurs 
innen jul.  
 
Sekretariatet vil sende en søknad til Stiftelsen Dam for et 
større likepersonsarrangement med både nye og gamle 
likepersoner. Denne kan arrangeres sammen med 
landsmøtet i juni 2023.  
 

- Likepersonsappen Samtalepartner – status 
Det er fortsatt tekniske utfordringer med Android, men 
dette vil bli løst veldig snart. Etter det kan appen lanseres 
for alle.  

 

 

49-2022 Deltakelse 
- Budsjettkonferanse FFO 10. oktober 

 



 

Styret prioriterer ikke denne henvendelsen.  

- informasjons- og oppstartsmøte ((Research Centre for 

Habilitation and Rehabilitation Models & Services)) 

CHARM 21. september 

Invitasjonen sendes til lokalavdelingene på Østlandet.  

- Brukerpanel 2-3 personer for et forskingsprosjekt der vi er 

under utvikling av et nytt legemiddel vi mener kan være 

relevant for Hode- Halskreft - Trinelise 

Trinelise representerer styret. Invitasjonen sendes 

lokalavdelingene på Østlandet.  

50-2022 Status for Munn- og halskreftuka 
- Orientering om status 

Carita Teien informerte om programmet på Munn- og 
halskreftdagen. Styret oppfordres til å delta.  

 

 

51-2022 Eventuelt 
Det kom ikke noe saker under eventuelt.  
 

 

 

Møtedatoer høsten 2022: 
AU-møter: 
19. september 
Lokalavdelingssamling: 

 

Styremøter: 
20. oktober, Oslo 
8. desember,  
Landsmøte 2024: 

 
 
 

 
 

  
 


