
 
Referat Hovedstyret 10. april 2021, møtet gjennomført på Teams. 
Deltagere: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Sølvi Heitmann Korsvik,  
hovedstyremedlemmene: Bente Godtlibsen, Birte H. Moen, Mariann Stoltenberg Lind, Birgitte 
Harris, Ingrid Viken og Veronica Balseth. 
 
Fra kontoret: Daglig leder Beate Christine Wang og adm.leder Kari Bøyum.  
  
 
SAK NR.: 3/21 Godkjenning av dagsorden  
SAKSANSVARLIG: DL og SL 
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Beslutningssak 
Innledning:  
Referat fra Hovedstyremøtet, 23. februar 2021 er godkjent, underskrevet og lagt ut på 
nettsidene.  
 
Beslutning 
Hovedstyret godkjenner dagsorden for Hovedstyremøtet 10. april 2021 med de endringer som 
vedtas under møtet.  
 
SAK NR.: 4/21 Budsjett 2021  
SAKSANSVARLIG : SL/ DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Beslutningssak:  
Innledning  
Hovedstyret besluttet rammebudsjettet for 2020 og 2021 den 7.-8. mars 2020.  
Nå fremmes et forslag til budsjett for Brystkreftforeningen 2021, med spesifikasjonene på kontonivå, 
justeringer for koronapandemien, og justeringer for andre utgifter, som bl.a. Skykontoret og 
CoreTrek. Det ligger kommentarer i de ulike cellene i budsjettet.  
Inntekter er skrevet i rødt med et minus foran, det er slik regnskapssystemet fungerer. Det er lagt inn 
et par bemerkninger nederst i dokumentet, som sier noe om forutsetningene for lønnskostnader.  
Det er mye usikkerhet knyttet til budsjettet med tanke på koronapandemien.  
Hovedstyret diskuterte eventuelle usikkerheter og tok med i planleggingen at det antagelig må gjøres 
budsjettregulering i budsjettet for 2021 i løpet av året.  
Hovedstyret diskuterte forslag til budsjett 2021 og kom med innspill eller forslag til endringer i 
budsjettforslaget.  
 
Beslutning: 
Hovedstyret kom med innspill til innkjøp av et lager av Balansepunkt jmfr sak 10/21 som blir et 
tillegg, samt sak under eventuelt der det skal opprettes sikre e-postadresser til HS. Med disse 
innspillene ble budsjettet vedtatt.                                                                                                                      
 
 
SAK NR.: 5/21 Produksjon av Athene 2/ 2021  
SAKSANSVARLIG : SL/ DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Beslutningssak:  
Innledning:  
Kommunikasjonsrådgiver har sagt opp sin stilling i Brystkreftforeningen. Vedkommende er sykemeldt 
i skrivende stund, og tar ut ferie frem til siste arbeidsdag som er 30. april 2021.  



Athene utgave 2/ 2021 må produseres etter påske, med redaksjonsmøter og beslutninger om 
innholdsproduksjon. Daglig leder er redaktør for Athene og følger opp produksjonen tett gjennom 
regelmessige redaksjonsmøter med kommunikasjonsansvarlig i Brystkreftforeningen.  
Grunnet langvarige sykemeldinger fra kommunikasjonsrådgiver har CoreTrek fungert i denne rollen  
i samarbeid med DL ved flere anledninger  
Opplaget på Athene er på rundt 15 741 + 200 som gis til aktuelle aktører av interesse for 
Brystkreftforeningen.  
Annonse på 100 % stilling som kommunikasjonsrådgiver i Brystkreftforeningen er lagt ut på Finn.no, 
Innsamlingsrådets hjemmeside, samt på Brystkreftforeningens hjemmeside/Facebook. 
Søknadsfristen er 9. april 2021.  
CoreTrek har utarbeidet et budsjett, basert på kostnadene etter produksjon av Athene 1/ 2021, se 
bilag 1.  
 
Beslutning  
Hovedstyret godkjenner budsjett fra CoreTrek for produksjon av Athene 2/2021.  
 
SAK NR. : 6/21 Under 45 og tilgang til Regweb  
SAKSANSVARLIG : SL/ DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Beslutningssak  
Innledning  
Under 45 har ikke hatt tilgang til Regweb før. Det er viktig at Under 45, på lik linje med alle andre 
lokalforeninger, alltid henter medlemslister fra Regweb, og ikke bruker gamle medlemslister når de 
sender ut informasjon. Dette får de fra sekretariatet til f. eks utsendelse i forbindelse med å 
arrangere Landssamlingen.  
Hovedstyret  diskuterte nærmere hvilke konsekvenser det vil få for lokalforeningene dersom Under 
45 får en egen mulighet til å krysse av etter alder i Regweb, når nye medlemmer kommer til. Hva 
skjer for eksempel med oppfølging av medlemmene, slik lokalforeningen gjør det ovenfor sine 
medlemmer, uavhengig av alder?  
 
Beslutning  
Hovedstyret vil ikke åpne for at U45 får egen tilgang til Regweb, da dette vil få konsekvenser for 
lokalforeningenes oversikt og mulighet for å følge opp alle medlemmer i sitt nærområdet. avklart.  
 
 
SAK NR. : 7/21 Lukket Facebook-gruppe: Brystkreftforeningens pasientgruppe  
SAKSANSVARLIG : SL/ DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Beslutningssak:  
 
Innledning  
Det ble invitert til et Teamsmøte 12. mars 2021, for å diskutere oppstarten av Facebook-gruppen og 
videre fremdrift. Facebook-gruppen ble synliggjort i Athene 1/2021, for å skaffe mest mulig 
oppmerksomhet rundt gruppen, særlig overfor medlemmer over 45 år, som går ut av Under 45 
Facebook-gruppen på grunn av alder. Mange medlemmer har over mange år savnet et tilsvarende 
sted å kunne ytre seg og finne nye kontakter, via SoMe etter at de fyller 45 år.  
Følgende deltok under møtet:  
Ellen Harris Utne (SL), Terese Lie (leder U45), Beate Christine Wang (DL), Heidi Rønning (avtroppende 
leder U45), Turid Byfuglien Moseby, Ann- Sofie Franck-Ring (avtroppende styremedlemmer som gikk 
ut av under 45 og som ønsket starte en ny Facebook gruppe).  



Etter en dialog om oppstart av gruppen, prosesser som allerede var i gang og videre fremdrift, ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe for den nye lukkede Facebook-gruppen, som består av følgende 
medlemmer: Heidi Rønning, Turid Byfuglien Moseby, Ann- Sofie Franck-Ring og foreløpig på kopi, 
leder av U45, Terese Lie og Hovedstyremedlem Under 45, Veronica Balseth.  
Hovedstyret skal velge en representant for å være med å utvikle den lukkede FB-gruppa fremover. 
.  
 
Beslutning  
Birgitte Harris vil representere Hovedstyret i arbeidsgruppen til den lukkede 
Brystkreftforeningens pasientgruppe på Facebook.  
 
 
Saker unntatt offentligheten  
Ingen  
 
Saker til behandling  
SAK NR.: 8/21 Gjennomgang av ny modell for tildeling av driftstilskudd i Brystkreftforeningen  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til behandling  
  
Innledning  
Styremedlem fra Helse Sør-Øst, Mariann Stoltenberg Lind, gikk igjennom forslag til ny modell for 
tildeling av driftstilskudd i Brystkreftforeningen. Hun sitter i Økonomiutvalget, som ble igangsatt 
av Hovedstyret etter Landsmøtet i 2018.  
Se Handlingsplan for 2018- 2020 for Brystkreftforeningen, vedtatt av Landsmøtet 2018. Punkt 
11: Økonomi.  
https://brystkreftforeningen.no/images/pdf/om_ffb/BF_Handlingsplan_2018_2020.pdf  
 
Beslutning  
Hovedstyret kommer med innspill til ny modell for tildeling av driftstilskudd i Brystkreftforeningen 
og økonomiutvalget vil jobbe videre med saken.  
 
 
 
SAK NR.: 9/21 Brev til lokalforeningene om bruk av sikker e-postadresse, dokumenthåndtering 
og teams  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til behandling  
  
Innledning  
Styreleder, Ellen Harris Utne vil utforme et forslag til brev til lokalforeningene, som vil ta for seg 
viktigheten av å bruke sikker e-postadresse i forhold personvernhåndtering og lovverket GDPR 
(General Data Protection Regulation).  
Hovedstyret har opprettet sikre e-postadresser for alle lokalforeningene, 56 i antallet, knyttet til 
alle lokalledere. I tillegg er det mulig for tilgang til andre funksjoner for lokalforeningene og 
melde sin interesse for opprettelse av konto. Til nå har det blitt opprettet 83 andre e-
postadresser, knyttet til lokalforeningene, etter opplæringskursene med Skykontoret.  



Dette vil kunne åpne opp for helt andre muligheter for direkte og trygg kommunikasjon mellom 
alle ledd i tillitsvalgtapparatet, mellom likepersoner og til sentralt ledd i Brystkreftforeningen.  
Etter påske 2021 vil opplæringen fortsette for lokalforeningene om trygg dokumenthåndtering 
og gjennomføring av trygge Teamsmøter gjennom systemet.  
Brystkreftforeningen sentralt står for alle utgiftene knyttet til kursing og etablering av konto med 
deler av Office-pakken. Dersom det er ønskelig med å bruke hele Office-pakken, er det mulig 
mot et lite ekstra gebyr, som lokalforeningene skal betale.  
Skykontroet ved Vidar Crosby anslo under møtet 25. mars at det vil koste rundt 50-60 kroner per 
mnd., men vil komme tilbake med en eksakt kostnad.  
 
Forslag til beslutning  
Hovedstyret kommer med innspill til brevet til lokalforeningene om bruk av sikker data og hvorfor 
dette er viktig.  
Sekretariatet vil språkvaske forslag til brev fra Styreleder og sende det ut onsdag 14 april. 
 
SAK NR.: 10/21 Æresmedlemskap og bruk av Balansepunkt  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til behandling  
Innledning 
Styremedlem fra Helse Sør-Øst, Birte Helene Moen, har kommet med innspill til retningslinjer for 
å bli æresmedlem i Brystkreftforeningen og bruk av Balansepunkt.  
 
Æresmedlem i Brystkreftforeningen:  
• Forslag fra lokalforeningene, men vedkommende må være noe kjent utenfor egen forening.  

• Men derfra er det mange muligheter:  
o Gjort stor innsats lokalt  
o Betydd noe i arbeidet som Brystkreftforeningen sentralt gjør.  
o Kan også ha gjort annet frivillig arbeid, men snakket  Brystkreftforeningen fram ved enhver 
anledning.  
o Kommet med innspill som betyr noe for hele         
Brystkreftforeningen.  
o Kjent som en samlende person,  
 
Utdeling ved landsmøte / årsmøte / jubileum  
 
 
Æresmedlem lokalt:  
Chartermedlem med stor innsats videre i foreningen,  
Mange år i styre og stell  
Kjent av mennesker utenfor foreningen som brystkreftberørt.  
 
 
Balansepunkt:  
Stor: Takk fra hovedstyret  
Middels: Takk til styremedlemmer lokalt  
Liten: Erkjentlighet for tjeneste overalt i foreningen. Kanskje sammen med en blomst.  
Æresmedlemmer sentralt får et bilde og stor balanse  
Æresmedlemmer lokalt får lokal gave og liten balanse.  



Til orientering: Av praktiske årsaker for produksjonen lages det minimum et antall på 30 stk. 
Balansepunkt. Antallet skaper utfordringer med kostnader dersom vi sentralt blir sittende med 
et lager av for mange figurer, og på den andre siden at det kan ta lang tid å få «samlet opp» nok 
forespørsler til avsetning av de 30.  
Til Landsmøtet kjøpte vi inn 30 små Balansepunkt til avskjedsgaver og til noen lokalforeninger, 
som hadde ventet på figurene.  
 
Beslutning  
Hovedstyret vedtok retningslinjer for æresmedlemskap i Brystkreftforeningen og bruk av 
Balansepunkt. Det vil bli kjøpt inn et lager av Balansepunkt som lokalforeningene kan bestille fra. 
Det er tidligere gjort vedtak på at dette er Brystkreftforeningen sin offisielle gave som bør brukes 
i stedet for blomster eller annen hilsen. 
Det ble og vedtatt at det skal lages en sak om dette og om gavesjekken til brystkreftrammede i 
Etiopia. Gavesjekken er tidligere vedtatt som en offisiell oppmerksomhet som brukes til 
foredragsholdere ol. Det vil komme mer om dette i en artikkel i Athene.   
 
                                                                                                                                                       
Saker til orientering  
 
SAK NR.: 11/21 Oppfølging av Kontrollkomiteens sjekkliste om  
Regnskap Brystkreftforeningen, 2021, gjelder for regnskapsåret 2020 og 2021  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
Innledning 
Kontrollkomiteen har utformet en sjekkliste for at viktige nødvendige endringer blir gjennomført i 
Brystkreftforeningen, og at endringer som krever et Landsmøtevedtak legges i mappen for 
behandling under neste Landsmøte i 2022.  
Hovedstyret, Kontrollkomiteen, Daglig leder, Administrativ leder og Statsautorisert revisor Hanne 
Cathrine Strømberg gjennomførte møte på Teams den 23. februar 2021. Her ble årsregnskapet for 
Brystkreftforeningen 2020 godkjent. Kontrollkomiteen hadde egne møter med revisor og 
Hovedstyret.  
Se referat: https://brystkreftforeningen.no/images/2021/Styringsdokumenter/Referat_HS-
m%C3%B8te_23.februar_2021.pdf  
Her er ett av punktene, som er en oppfølging av Kontrollkomiteens forespørsel, punkt C, brev fra 
19. mars 2021:  
Regnskapsmedarbeiders tilgang til langtidsplasserte midler  
• c) Regnskapet er satt bort. Regnskapskontoret / regnskapsmedarbeidere der bør ikke ha 
tilgang til langtidsplasserte midler slik tilfellet er nå. Det bør være tilstrekkelig med disposisjonsrett 
over driftskonto. Hvis denne blir for liten overføres penger av Brystkreftforeningen til driftskontoen. 
Man kan eventuelt også sette en begrensing på maksimalt uttak av driftskonto per måned, men da 
børe denne være raus nok til at daglig drift er effektiv.  
 
Både revisor og kontrollkomiteen anbefaler dette, det vil ikke skape noen problemer i daglig drift, 
men være veldig preventivt for å hindre underslag eller fundamentalt gale avgjørelser.  
Forespørselen fra Kontrollkomiteen ble gjennomført rett etter revisjonen. Regnskapskontorets 
medarbeider har ikke tilgang til plasseringskonto og medlemskonto. Hun har tilgang til skattekonto 
med godkjenningsgrense på kr 500 000 og driftskonto med godkjenningsgrense på kr 1 000 000. 
Unntak for disse to kontoene er betaling til utlandet der godkjenningsgrensen er kr 50 000.  
 



Beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.  
 
 
SAK NR.: 12/21 DAM stiftelsen har innvilget søknad fra Brystkreftforeningen om Digitale 
foredrag for de som lever med uhelbredelig brystkreft  
SAKSANSVARLIG: SL/DL DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
  
Innledning 
DAM stiftelsen er en privat stiftelse med mange programmer https://dam.no/programmer/.  
Det er særlig programmet for Helse og Forskning som har vært aktuelt for Brystkreftforeningen. 
Sekretariatet samarbeider med forskere som søker gjennom Brystkreftforeningen, som en godkjent 
søkerorganisasjon. Konkurransen er meget hard, og viktige forskningsprosjekter fra etablerte 
forskere med stor tilgang til ressurser, blir avvist.  
DAM stiftelsen har fått mange stimuleringsmidler under koronapandemien, men de fleste har 
sekretariatet ikke kunne benytte seg av. DAM fikk overført ytterligere 75 millioner for i å sette i gang 
et nytt stimuleringsprogram for helsefrivillighet under koronapandemien, som skal være 
tidsavgrensede prosjekter. Her ønsket sekretariatet og gjøre et forsøk, knyttet til utfordringer ved 
koronapandemien.  
«Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å bevilge 75 millioner kroner til etablering av et nytt 
program for å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative 
konsekvensene av smitteverntiltak.  
Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som 
søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.  
Programmet administreres av Stiftelsen Dam og skal støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak 
med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.  
Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og 
aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering 
av likepersonsarbeid.»  
Ut fra denne innretningen, skrev sekretariatet en søknad om medlemmer med metastatisk brystkreft 
og pårørende, og ikke en søknad om digitalisering av likepersonsarbeidet.  
DL var i dialog med Skykontoret om å få gjennomført opplæring til sikker e-postadresser, som er 
klare til bruk for lokalforeningenes leder eller andre. Ved å mobilisere gjennom opplæring til bruk 
her, ligger det mange muligheter til å bruke sikker Teams i f. eks «digitalt likepersonsarbeid» for 
lokalforeningene i Brystkreftforeningen.  
Sekretariatet fikk utformet en søknad til DAM stiftelsen, om digitale foredrag for de som lever med 
uhelbredelig brystkreft, og fikk godkjent søknaden, 12. februar 2021, på kr. 260.000.  
 
Beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.                                                                                             
 
 
SAK NR: 13/21 Brystkreftforeningen søker ny kommunikasjonsrådgiver  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
Innledning 



Brystkreftforeningens kommunikasjonsrådgiver, Trine Lejon, har funnet seg annet arbeid og har 
sin siste arbeidsdag 30. april 2021. Brystkreftforeningen takker for den innsatsen hun har gjort 
og ønsker henne lykke til fremover.  
Stillingsannonse for Kommunikasjonsrådgiver i Brystkreftforeningen er lagt ut på Finn.no, 
hjemmesiden til Brystkreftforeningen/ Facebook og Innsamlingsrådets hjemmeside.  
Annonsen ble lagt ut 25. mars 2021, med søknadsfristen 9. april 2021.  
 
Beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.  
 
 
SAK NR.: 14/21 Ny medarbeider i Rosa sløyfe-aksjonen fra 1. juni 2021  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
Innledning 
Brystkreftforeningen og Rosa sløyfe-aksjonen ønsker Kathrine Barli velkommen. Hun vil være 70% i 
Rosa sløyfe-aksjonen og 30% for Brystkreftforeningen og begynner i stillingen 1. juni 2021.  
Det kom inn et betydelig antall søknader som Marit Sophie Egge, Ida Paus og Daglig leder i 
Brystkreftforeningen rangerte etter noen kriterier. Vi var enstemmige i valget av kandidat til 
stillingen.  
Kathrine har betydelig kompetanse og den erfaringen som trengs for å kunne imøtekomme, forstå og 
gjennomføre kommunikasjon, informasjon og produksjon av mange forskjellige uttrykksformer. Hun 
virker å være er løsningsorientert og positivt menneske.  
Forslag til beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.  
 
 
 
SAK NR.: 15/21 Rosa sløyfe -aksjonen 2021  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
Innledning 
Rosa sløyfe-styremøte består av følgende medlemmer i 2021:  
Kreftforeningens representanter er: Generalsekretær; Ingrid Stenstadvold Ross, Avdelingsleder 
Kommunikasjon og marked; Andreas Bjørnstad og Aksjonsleder; Marit Sophie Egge.  
Brystkreftforeningens representanter er: Styreleder Ellen Harris Utne og Daglig leder Beate Christine 
Wang. Det skulle holdes et styringsgruppemøte mandag 29. mars 2021, men møtet ble utsatt til 6. 
april 2021. kl. 09.00.  
Under møtet skal blant annet kontrakten mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen landes 
etter en lengere prosess internt i Hovedstyret og hos Kreftforeningen. Det er snakk om valg av tema 
for aksjonen i 2021, og gjennomgang av forskjellige prosjekter, knyttet til Rosa sløyfe og annet.  
SL eller DL kan orientere fra Rosa sløyfe-styremøtet, siden møtet holdes noen dager før 
Hovedstyremøtet, 10. april.  
 
Beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.  
 



SAK NR.: 16/21 Informasjonsutveksling Hovedstyret,  
styreleder – sekretariatet  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
Innledning 
Noen av de viktigste aktivitetene er:  
- Sammen med Skykontoret forberedte å gjennomføre to opplæringskurs med lokalforeningene om 
sikker e-postadresse. Det første ble meget vellykket, og det er svært positiv stemning til neste 
opplæringskurs for lokalforeningene. Det vil dreie seg om sikker dokumenthåndtering og bruk av 
sikker Teams, f. eks i likepersonsarbeid.  
- SL møte med ressursgruppen om pakkeforløpet hjem for kreftpasienter.  
- Planlegging av Athene 2/2021. DL holder i innhold- og produksjon.  
- Dialogmøte 7. april 2021, kl. 13.00 mellom Kreftforeningen (Oslo-distrikt), Brystkreftforeningen Oslo 
v/ Gro Brenden og Daglig leder, samt andre pasientforeninger om et mulig tettere samarbeid 
innenfor brukermedvirkning o.a.  
- Legge ut artikler på FB og dele aktuelle webinarer fra forskjellige aktører. Kommunikasjonen på 
sosiale medier når et betydelig antall medlemmer og andre interessenter. FB er en viktig 
kommunikasjonsplattform for Brystkreftforeningen. Gjenbruk av Athene-artikler blir benyttet, med 
link til nettsidene, slik at hjemmesiden blir kjent blant mange.  
- Legemiddelindustrien (LMI) møtevirksomhet med Pfizer om mulig nytt prosjekt om MBK.  
- Omfattende arbeid for å forberede innholdet til ny hjemmeside ved å følge opp alle mulige tekster, 
kvalitetssikring, legge inn bilder, lenker, importere systemer fra Skykontoret og Regweb og 
lokalforeningenes sider med e-mailadresser mm. Målet er at hjemmesidene skal være ferdig om ca. 
to tre uker slik at lokalforeningene har hatt opplæring om Teams og sikker dokumenthåndtering. Den 
anslåtte tidsrammen settes med forbehold.  
- Håndtering av mange henvendelser på telefon og mail og annen medlemsservice, etter at Athene 1/ 
2021 kommer ut med innbetaling av medlemskontingenten for kommende år.  
- Bistand til lokalforeningene med forskjellige problemstillinger.  
- Ansettelsesprosess av ny kommunikasjonsrådgiver.  
 
Forslag til beslutning  
Hovedstyret tar informasjonen til etterretning.  
 
 
SAK NR.: 17/21 Eventuelt  
SAKSANSVARLIG: SL/DL  
DATO: 10. april 2021  
SAKSTYPE: Saker til orientering  
 
1, Innledning  
Valg av nye representanter til Krftforeningens Rpresentantskap 
 

Medlemmer:  
Charlotte Borge-Andersen Pancreaskreft Nettverk Norge 
Martine Moen Evensen Sarkomer 
Tove S. Nakken Lymfekreftforeningen 
Tore Damman Langballe Blærekreftforeningen 
Espen Halvorsen Melanomforeningen 



Olav Ljøsne Blodkreftforeningen 
Varamedlemmer:  
Susanne Marielle Bergum Ung Kreft 
Hege Schultz Eilertsen Melanomforeningen 
Jane Halvorsen NORILCO 
Dag Utnes Prostatakreftforeningen 
Gaute Sars-Olsen Barnekreftforeningen 
Marius Rene Bentzon Brystkreftforeningen 

 
 
Beslutning 
HS gratulerer Marius Rene Bentzon fra Askøy Bergen med varaplassen til Representantskapet. 
 
2.Innledning 
Hovedstyremedlem Sølvi Heitmann Korsvik fremma forslag om at HMS blir satt opp som et punkt på 
dagsorden under saker unttatt offentligheten. 
 
Beslutning 
HS sluttet seg til forslaget. 
 
3.Innledning 
Det ble fremmet forslag om at det blir opprettet sikre e-postadresser til styremedlemmene på lik 
linje med Styreleder. Disse skal legges til i Outlook på samme måte som styreleder med delte 
kalendere slik at HS kan ha en nærmere kontakt med sekretariatet. 
HelseSorostA@brystkreftforeningen.no 
HelseSorostB@brystkreftforeningen.no 
HelseSorostC@brystkreftforeningen.no 
HelseVest@brystkreftforeningen.no 
HelseMidt@brystkreftforeningen.no 
HelseNord@brystkreftforeningen.no 
U-45@brystkreftforeningen.no 
 
Det blir samtidig innhentet prisforslag på IPad, Chromebook, Pc eller lignende som skal ligge til 
funksjonen med all informasjon og som skal leveres videre til neste representant etter valg. 
 
Besluning 
Det er enstemmig enighet om at Styret på samme måte som lokalforeningene skal rette seg etter 
GDPR og opprette og implementere slik forslaget et gitt 
 
4.Innledning 
Det har vært lite kommunikasjon mellom styret og sekretariatet i denne spesielle tiden. Styret ønsker 
at DL tar opp igjen rapportering til styret. 
 
Beslutning 
HS ønsker at DL kommer med en rapport til HS hver 14 dag. 
 
 
Referent: Ellen Harris Utne. 
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