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Referat fra Hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 29.-30. oktober 2022 

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine Mari 
Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Haakon Wiig, 
Veronica Balseth 
Til stede fra sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare, administrativ leder Kari Bøyum og 
kommunikasjonsrådgiver Solveig B. Weltzien (sistnevnte kun under sak 59/22) 

Tid: Lørdag 29.oktober 2022 kl.10.00–13.00 og søndag 30. oktober kl.10.00–13.15 
Sted: Teams 

SAK 56/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Kommentar  
Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 29.-30.oktober, med 
eventuelle endringer som vedtas under møtet.  

Vedtak:  
Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet med følgende punkt under Sak 
67 Eventuelt: 
1. Vurdering av behov for å erstatte fratrådt varamedlem i Hovedstyret
2. Møtedatoer for høsten 2023

SAK 57/22 Policy vedrørende alkohol betalt av foreningen(e) 
Kommentar 
Alkoholservering i regi av foreningen har tidligere vært diskutert av Hovedstyret. Basert på nyere 
forskning, samt ulik gjennomføring i foreningens lag, er det ønskelig at ny og tydeligere policy 
vurderes.  

Dagens dokumentasjon viser at alkohol er en risikofaktor for brystkreft, se for eksempel mer info her: 
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-
kreft/#:~:text=Brystkreft%20er%20den%20kreftformen%20flest,%C3%A9n%20og%20to%20alkohole
nheter%20daglig. 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/04/who-alkohol-er-en-stor-risikofaktor-for-
brystkreft/ 

Følgende kommentarer og vedtak er fra saker som tidligere er behandlet i Hovedstyret: 

S 23/11 Saker fra Sissel Bø Stene 1 Alkoholservering i regi av FFB. Styret stemte over forslag til 
vedtak. ”På arrangement i regi av Foreningen for brystkreftopererte serveres det ikke alkohol. Den 
enkelte som deltar må selv betale for den alkoholen som ønskes til eventuelt måltid. Forslag nedstemt 
med 6 mot 2 stemmer. 7  
Nytt vedtak foreslått og godkjent: På arrangementer i regi av Foreningen for brystkreftopererte 
serveres det vanligvis ikke alkohol. Ved spesielle anledninger kan det serveres inntil 2 enheter alkohol. 

S 40/19 Brystkreftforeningen og deltakelse under arrangementer der det blir servert alkohol 
Kommentar 
Brystkreftforeningen er en attraktiv forening for mange aktører, også for alkoholindustrien som 
ønsker å reklamere for sine produkter. Diskusjoner rundt bruk av alkohol skaper ofte et stort 

https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/#:%7E:text=Brystkreft%20er%20den%20kreftformen%20flest,%C3%A9n%20og%20to%20alkoholenheter%20daglig
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/#:%7E:text=Brystkreft%20er%20den%20kreftformen%20flest,%C3%A9n%20og%20to%20alkoholenheter%20daglig
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/#:%7E:text=Brystkreft%20er%20den%20kreftformen%20flest,%C3%A9n%20og%20to%20alkoholenheter%20daglig
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/04/who-alkohol-er-en-stor-risikofaktor-for-brystkreft/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/11/04/who-alkohol-er-en-stor-risikofaktor-for-brystkreft/
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engasjement og det er mange meninger om temaet. Hovedstyret ønsket å ta en prinsipiell 
diskusjon rundt alkoholservering på arrangementer der Brystkreftforeningen er invitert. 
Inger Thune, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus, har snakket om, og forsket 
på, betydningen av fysisk aktivitet og trening før, under og etter brystkreftbehandling. Hun har 
ved mange anledninger snakket om livsstilssykdommer som påvirker risikoen for å få kreft. 
I fjor mottok hun Rosa sløyfe-midler.  
 
Hovedstyret tok en prinsipiell diskusjon rundt arrangementer som tilbyr alkoholholdig drikke og 
hvordan Brystkreftforeningen skal forholde seg i slike tilfeller offentlig og internt. 
 
Vedtak sak 40/19: Hovedstyret besluttet å ikke ta imot økonomisk støtte fra alkoholsalg eller 
annet fra alkoholindustrien i offisielle sammenhenger. Lokalt og ved interne arrangementer 
gjelder det samme prinsippet når det kommer til å motta støtte fra alkoholindustrien til 
arrangementer der Brystkreftforeningen er medaktør.  
 
Ved interne arrangementer som ved julebord eller ved andre tilstelninger der det kan 
serveres alkohol, er det naturlig at inviterte gjester eller andre betaler selv for alkoholholdig 
drikke. 
 
I møtet trakk Hovedstyret frem nyere forskning som viser en sammenheng mellom inntak av 
alkohol og risiko for brystkreft og var derfor samstemte om at foreningens midler ikke skal 
brukes til kjøp av alkohol. 
 
Vedtak:  
Hovedstyret beslutter følgende policy vedrørende alkohol i foreningen:  
Brystkreftforeningen dekker ikke utgifter til alkohol. På arrangement der det serveres alkohol, må 
den enkelte betale dette selv. 
 
 
SAK 58/22 Sted for styremøte juni 2023  
Kommentar 
Foreløpig er følgende datoer for styremøter i 2023 vedtatt: 11.-12. mars, 22.-23. april (digitalt) og 
17.-18. juni. Det foreslås å legge styremøtet i juni på et hotell utenfor Oslo, for å få litt fredeligere 
omgivelser. Sekretariatet har undersøkt priser og ledig kapasitet på mange hotell i området, men de 
fleste er enten fullbooket eller har priser som ikke er innenfor i forhold til budsjett.  
 
Følgende hotell ble foreslått: 
Oscarsborg hotell 
Holmestrand Fjordhotell 
Quality Hotel Leangkollen  
Hotell Hadeland 
 
Vedtak:  
Hovedstyret legger styremøtet 17.06.-18.06.23 med ankomst fredag til middag 16.06. til Hotell 
Hadeland. 
 
 
SAK 59/22 Kommunikasjonsstrategi  
Kommentar 
Kommunikasjonsstrategien er utviklet for å sikre en helhetlig og profilerende kommunikasjon. 
Solveig gikk gjennom strategien. Utgangspunktet er de fire strategiske målene i handlingsplanen 



Side 3 av 7 

2022-2024: 
• Brystkreftberørte skal ha best mulig livskvalitet
• Flere skal overleve brystkreft
• Brystkreftforeningen skal øke antall medlemmer
• Brystkreftforeningen skal være én samlet organisasjon

Hovedstyret kom med spørsmål og tilbakemeldinger. 

Vedtak: 
Hovedstyret vedtar den fremlagte kommunikasjonsstrategien med kommentarer. 

SAK 60/22 Oppfølging av foreningssaker 
Kommentar 
Orientering om brev fra Kari Thomsen, signert det avgåtte styret i Grenland, av 5. oktober ‘Reaksjon 
på brev fra hovedstyret’. 

I møtet ble det også orientert om tre andre brev til Hovedstyret: ett fra styret i Brystkreftforeningen 
Kristiansund, ett fra lokallagsleder Anne Grethe Holmen i Kristiansund (med kopi til Kreftforeningen 
og Kontrollkomiteen i Brystkreftforeningen) og ett fra et medlem i Brystkreftforeningen Grenland. 

Hovedstyret håper Kontrollkomiteen har anledning til å delta på samarbeidsmøte lørdag 11. mars, da 
komiteen dessverre ikke kan delta på desembermøtet.   

Vedtak: 
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. 

SAK 61/22 Budsjettforslag for 2023 
Kommentar 
Landsmøtet i april vedtok Hovedstyrets framlegg til rammebudsjett for 2023 med et underskudd på 
kr 659 092. Underlaget for rammebudsjettet var et detaljert budsjett på konto- og prosjektnivå 
utarbeidet av sekretariatet. På styremøtet i september ble det orientert om at sekretariatet skulle 
legge frem et revidert detaljert budsjett for 2023 på møtet i oktober. Frist for å vedta endelig 
detaljert budsjett er satt til styremøtet i desember. 

Hovedårsakene til endringer i det reviderte budsjettet er: redusert personalkostnad, økt kontingent 
og flere betalende medlemmer, generell prisvekst. Det reviderte budsjettet vil bli gått gjennom i 
møtet.  

Det ble gjort oppmerksom på at inntektssiden i budsjettet som ble lagt frem og vedtatt på 
Landsmøtet, var basert på tidligere modell for føring og fordeling av medlemskontingent. Etter at ny 
fordelingsmodell for tilskudd til lokalforeningene ble vedtatt, vil all medlemskontingent bli 
inntektsført sentralt. Inntektene er derfor høyere enn på budsjettet fra Landsmøtet. Til gjengjeld er 
kostnadsposten for overføringer til lokalforeningene også høyere fordi landsmøtevedtatt overføring 
på 3 millioner kroner er høyere enn nivået på det tidligere driftstilskuddet. 

Vedtak:  
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og endelig vedtak blir gjort på møtet i desember. 
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SAK 62/22 Orientering om tilsyn fra Bufdir og revisor 
Kommentar 
Brystkreftforeningen ble i september orientert om at foreningen var plukket ut til kontroll av 
beregningsgrunnlaget for «Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner», et tilskudd som blir 
forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter en forskrift av 2019 fra Kultur- og 
likestillingsdepartementet. Administrativ leder sendte inn diverse dokumentasjon knyttet til 
medlemstall, lokalforeninger, likepersoner og likepersonsaktiviteter i forkant av et fysisk møte med 
Bufdir som fant sted 29. september. I selve møtet ble rutiner og øvrig dokumentasjon gjennomgått 
og stikkprøver tatt. I skrivende stund er rapport fra Bufdir ikke mottatt.   

Årlig interimrevisjon for perioden januar-august er startet, og administrativ leder hadde møte med 
revisor Hanne Strømberg 18. oktober. 

Vedtak:  
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. 

SAK 63/22 Informasjon om Rosa sløyfe  
Kommentar 
Årets aksjon slår tidligere rekorder. Dette er en status per 17.10.22: 
Brystkreftforeningens lokalforeninger landet rundt har gjort en solid innsats så langt i årets aksjon, og 
vi er bare halvveis i oktober. De har stått på stands, hatt medlemsmøter, strikkelotteri, tur-marsjer 
og andre Rosa aktiviteter landet rundt. I tillegg har vi farget bygninger, kirker og kjente landemerker 
rosa. Den omreisende Informasjons-turneen har som tidligere blitt gjennomført med stopp fra 
Tromsø i nord til Mandal i sør. Lokalforeningene bidrar med inntekter til saken, oppmerksomhet om 
brystkreft og flere har vært veldig flinke til å selge inn saker til lokalmedier.  

Årets sløyfe har slått an og selger svært godt på stands landet rundt, hos våre samarbeidspartnere og 
i nettbutikken.  Selv om vi har produsert flere sløyfer enn noen gang, 165 000 stk. er alle sløyfer 
fordelt til de som skal selge.  Nettbutikken har aldri tidligere solgt så mange sløyfer eller andre 
produkter til inntekt for aksjonen.  Per 17. oktober er det solgt over 10 000 sløyfer og limited edition-
produktet, byTiMo-hårstrikk, er utsolgt.  

Onsdag 12. oktober ble det siste Rosa sløyfe-løpet arrangert i Oslo med rekordmange deltakere 
(2 351 deltakere).  På landsbasis er det 17 423 som har deltatt, noe som er en solid oppgang fra 
forrige rekordår 2019 da det var i underkant av 12 000 deltakere.    

Tema for aksjonen i år er det samme som i fjor, nemlig tidlig oppdagelse. Tidlig oppdagelse er viktig 
for å kunne gi en skånsom kreftbehandling og ikke minst for å redde liv. En av fire kvinner møter ikke 
til mammografi og vi oppfordrer derfor kvinner til å møte til mammografitimen når de blir innkalt.  
Takket være engasjerte frivillige i lokalforeningene rundt om i landet er Rosa sløyfe svært synlig og 
tilgjengelig over hele landet.   

Oppfølging refusjon: 
Kostnader for gjennomføring av aksjonen skal refunderes av Rosa sløyfe. For å få refundert 
kostnadene, må utleggene dokumenteres og refusjonsskjema fylles ut. Skjema og kvitteringer sendes 
inn til rosa@kreftforeningen.no så snart som mulig etter aksjonen er avsluttet og senes innen 20. 
november. Spørsmål rundt refusjon av kostnader, sendes til rosa@kreftforeningen.no. 

Vedtak:  
Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkreftforeningen.no%2Fcontent%2Fuploads%2F2022%2F09%2FKopi-av-Skjema-for-refusjon-av-utlegg-til-gjennomforing-av-Rosa-sloyfe-aksjonen.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:rosa@kreftforeningen.no
mailto:rosa@kreftforeningen.no
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SAK 64/22 Daglig leder og styreleder orienterer 
Styreleder: 

- Deltakelse og innlegg på Nordisk konferanse
- Diverse media Rosa sløyfe, har fått vist frem Brystkreftforeningen
- Deltatt i Novartis sin podkast Kreftpodden med Silje Morild
- Møte med Kreftkompasset: Brystkreftforeningen har fokus på å sikre et offentlig helsevesen

hvor viktige tjenester er tilgjengelige for alle. Brystkreftforeningen anser Kreftkompassets
forretningsmodell som å bygge opp under et to-delt helsevesen, der det tas betalt for
tjenester som Brystkreftforeningen (og andre) tilbyr kostnadsfritt. Brystkreftforeningen
tydeliggjorde ovenfor Kreftkompasset at vi ikke ønsker at boken de har laget skal sendes vår
forening, da dette anses som en markedsføring av Kreftkompassets tjenester.
Brystkreftforeningen opplever det også som problematisk at Kreftkompasset kan ha mottatt
støtte fra legemiddelselskaper som vi også samarbeider med, mot å distribuere boken til vår
organisasjon. Styreleder gikk kort gjennom Kreftkompassets tilbud og sammenlignet disse
med Brystkreftforeningens tilsvarende kostnadsfrie tjenester. (Kreftkompasset tilbyr følge til
konsultasjoner til kr 1250 per gang, samt medlem i nettverk med likesinnede til kr 249 per
måned, mens Brystkreftforeningen i stor grad tilbyr det samme gjennom sin
likepersonstjeneste, ulike nettverksmøter/samlinger og arrangement i regi av lokalforeninger
og spesifiserte Facebookgrupper.)

- Brystkreftsymposium Oslo universitetssykehus
- Innspill til Kreftforeningens strategi: Styreleder og daglig leder har med bakgrunn i

tilbakemeldinger fra Hovedstyret sendt innspill til Kreftforeningen
- Invitasjon til diverse julebord i lokalforeninger

Daglig leder: 
- Har jobbet mye med ansettelsesprosesser som har resultert i at det nå er ansatt to nye

medarbeiderer som starter like over nyttår: en organisasjonskonsulent i 100 % stilling som
bl.a. skal ha ansvar for  likepersonsarbeidet og en rådgiver i 40 % stilling som skal arbeide
med brystkreftfaglige oppgaver. I tillegg starter det i november en medarbeider i
arbeidstrening i sekretariatet.

- Tillitsvalgtkonferansen 2023 blir 1.-3. september på Sundvolden Hotell
- Kjøpslister fra nettbutikken til Rosa sløyfe: potensielle kunder (leads); har hatt møte med

Kreftforeningen for å diskutere hvordan disse dataene kan benyttes best mulig
- Funkis: sekretariatet ønsker at Brystkreftforeningen søker om å bli medlem i Funkis for å

kunne søke om voksenopplæringsmidler til diverse kurs m.m.
- GDPR-prosjekt igangsettes på nyåret

SAK 65/22 Oppfølging av regionale Teams-møter 
Kommentar 
Styret diskuterte i september 2022 oppfølging av dets regionale digitale møter, jmf. handlingsplanen. 

B1. Sikre en åpen og konstruktiv kommunikasjon i alle ledd 
o Tettere dialog mellom lokalforeninger, sekretariatet og Hovedstyret

 Teamsmøter
 Nyhetsbrev
 Hovedstyret gjennomfører jevnlig regionale digitale møter med

lokalforeningsstyrene
o Forankre prosesser gjennom dialog med de tillitsvalgte
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Hovedstyret delte sine erfaringer med regionale Teams-møter og diskuterte felles tema for 
kommende regionale møter. 

Vedtak: 
Hovedstyret gjennomfører jevnlig regionale digitale møter med formål å ha en nærmere dialog med 
lokalforeningene med gjensidig utveksling av informasjon.  

SAK 66/22 Bruk av foreningens eposter 
Kommentar 
I 2019 ble det besluttet å opprette ‘Brystkreftforenings-eposter’ for deler av lokalstyrene. Som 
informert om i Informasjonsbrev 3_2019, ble dette gjort for å ‘skape et mer profesjonelt ansikt utad, 
for å kunne fordele e-poster og besvarelser og for å sikre at all informasjon ligger tilgjengelig for nye 
styrer som kommer til ved valg.’ Samtidig tilfredsstilte epostene krav om to-faktor innlogging, jmf. 
GDPR. Opprinnelig kan man ha tenkt at det skal opprettes maksimalt tre Brystkreftforenings-eposter 
per lokalforening, fortrinnsvis for leder, sekretær og kasserer, imidlertid er det også kommunisert ut 
til lokalforeningene at andre i styrene kan opprette slike eposter. Noen lokalforeninger har opprettet 
flere enn tre brukere, andre færre, samtidig som noen likepersoner og likepersonsledere har 
opprettet brukere.  

Status 
Det har vært brukt mye ressurser på arbeidet med å opprette, kurse og implementere 
Brystkreftforenings-eposter, og fortsatt benyttes ikke epostene i så stor utstrekning som tiltenkt. 
Samtidig har implementeringen en betydelig kostnadsside som det er ønskelig at Hovedstyret 
vurderer.  

Kostnad pr. oktober 2022 
Sekretariatet med sine 7 ansatte er såkalte fullbrukere. Dette har en årlig kostnad på kr 103 950. 
Andre brukere er såkalte eksterne brukere. For hver bruker er årlig kostnad kr 2 925. 

Pr. i dag er det registrert 174 eksterne brukere hos Skykontoret, noe som medfører en årlig kostnad 
på kr 508 950. Dette inkluderer alle epostene som er opprettet gjennom lokalforeningene, HS, U45, 
KK, VK og noen få likepersoner. Bare i 2022 er det 35 som ikke har logget seg på overhodet, disse 
epostene medfører likevel en kostnad tilsvarende kr 102 375 i året.  

Dersom vi begrenser bruken til følgende antall eposter: lokalforeninger 3 + HS 8 + Under 45 3 + KK 1 
+ VK 1 = 181 brukere, påløper en årlig kostnad kr 529 425 med dagens priser.

Dersom alle faste ledd i foreningen oppretter eposter, inkludert lokalforeninger 4 faste + HS 8 faste + 
Under 45 6 faste + KK 1+ VK 1 + 207 likepersoner = 447 brukere, får vi en årlig kostnad på kr 
1 307 475. 

14 lokalforeninger har flere enn 3 brukerkontoer. Samlet kostnad for de ekstra brukerne (utover 3) 
er i dag kr 78 975 (27x2925). 

Likepersoner: det er pr. i dag 5 likepersoner som er brukere i systemet, noe som gir en årlig kostnad 
på kr 14 625. 

Spørsmål til diskusjon 
I tillegg til kostnaden er det noen dilemmaer og praktiske utfordringer sekretariatet ønsker å 
diskutere: 
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- Brystkreftforenings-eposter vs. private epostadresser: så lenge ikke alle har eller bruker
Brystkreftforenings-eposten, blir det stadig en diskusjon om hvorvidt man bør eller må sende
(også) til private adresser. Det blir vanskelig å være konsekvent og konsistent, og vanskelig å
avveie hva og når det er riktig å sende til de ulike epostadressene

- Det er p.t. lite administrasjon for sekretariatet når det gjelder oppretting av nye brukere i
lokalforeningene, dette tar Skykontoret seg av, men det fordrer at lokalforeningene selv
melder inn hvem som skal ut og hvem som skal inn (i forbindelse med valg og nye verv).
Men, det medfører administrasjon for sekretariatet dersom vi skal følge med på hvem som
faktisk benytter seg av ordningen og ev. be om sletting av kontoer som ikke blir brukt (dette
må også meddeles brukeren)

- Hva med de som allerede har opprettet mer enn 3 brukere i lokalforeningen (og som faktisk
er aktive brukere), skal disse få beholde kontoen?

- Likepersoner: dette er ikke et verv som blir overdratt og håndtert av en lokalforening.
Dersom likepersoner skulle få tilbud om brukerkontoer, må dette administreres av
sekretariatet. Vi må f.eks. vite hvem som til enhver tid «skjuler seg» bak epostnavnet.
Sekretariatet anser at både høy kostnad og mye administrasjon tilsier at dette ikke er en
ordning som bør utvides til å gjelde alle likepersoner. Men, hva gjør vi med de som allerede
er brukere, og ev. fremtidige forespørsler?

- For å redusere dagens kostnad betraktelig, kunne det være et alternativ å tilby hver
lokalforening én bruker. Det naturlige ville være at dette var lederen. Da ville vi på nettsider
etc. opprettholde et profesjonelt ansikt utad, mens sekretariatet ville brukt private adresser i
intern kommunikasjon. Det er imidlertid utfordringer knyttet til dette også:

- det er ikke alltid lederen er den som er mest «datakyndig», det kunne ev. være en
annen i styret som fikk brukerkontoen, og er det noen som er villige til det, i så fall
må det være tillit til at denne formidler ekstern epost videre til styreleder

- gitt én bruker pr. lokalforening, hva med de lokalforeninger der det er 3 aktive
brukere i dag, skal de fratas kontoer?

I møtet gikk Camilla gjennom spørsmålene til diskusjon. 

Vedtak:  
Hovedstyret diskuterte situasjonen og ga tilbakemeldinger til sekretariatet som arbeider videre med 
saken. 

SAK 67/22 Eventuelt 
1. Vurdering av behov for å erstatte fratrådt varamedlem i Hovedstyret
Anne Fjell har måttet trekke seg som varamedlem for Helse Sør-Øst i Hovedstyret for igjen å bli leder
i Brystkreftforeningen Lillehammer da valgt leder er blitt syk.
Vedtak:
Det blir ikke valgt nytt varamedlem etter Anne Fjell da varamedlemmer fra andre helseregioner kan
tre inn ved eventuelt behov (Vedtektene § 8.1).
2. Møtedatoer høst 2023
Vedtak:
Teams-møte 9.-10. september
Fysisk møte 27.-29. oktober
Teams-møte 2.-3. desember




