Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen
Dato:

17. juni 2017 kl. 10.00 – 16.30
18. juni 2017 kl. 10.00- 16.45

Sted:

Tunet møterom, Øvre Vollgate 11, Oslo

Tilstede:

Ester-Johanne Sande, Kirsti Baardsen, Anette Nordby Strømnes, Birte
Helene Moen, Veronica Antonsen Frantzen, Heidi Kristine Lie og Kari
Thomsen (vara for Mona Tandberg).

Forfall:

Mona Tandberg, Tove Ersland Aae og vara for Aae Kari Janne Rekdal.

Fra sekretariatet:

Beate Christine Wang og Anne Holo Kristoffersen

Protokollfører:

Sekretariatet

Sak 44/17

Godkjenning av dagsorden
Kommentar
Ingen
Beslutning
Hovedstyret godkjente dagsorden

Sak 45/17

Godkjenning av referat fra Hovedstyremøtet 4. februar 2017
Kommentar
Referatet fra Hovedstyremøtet 22. mars 2017 ble lagt ut på
www.brystkreftforeningen.no 27. april 2017 etter godkjenning fra
Hovedstyret.

Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning
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Sak 30/17

Hovedstyret og styreleders innsyn i postleser Brystkreftforeningen
Kommentar
Saken er overført fra dagsorden for Hovedstyremøtet 22. mars 2017:
Hovedstyret har et ønske om å få innsyn i Brystkreftforeningens postleser,
som kommer til Brystkreftforeningen sentralt. Sekretariatet ser at det er
nødvendig med en prinsipiell diskusjon for å kartlegge blant annet hva slags
type bruk av postleser det er tenkt fra Hovedstyrets side? Er det:
-

En lese/ innsynsrett til postleser
En mulighet til å drive behandling/ videreformidling av postleser
En mulighet til å skrive/ svare på henvendelser gjennom postleser
Rolleblanding/ ansvarsområder/beslutningsmyndighet
Konsekvenser
Annet

Hovedstyret tok opp til diskusjon problemstillinger knyttet til innsyn i
postleser.
Det var enighet om at innsynsrett, er fint, for Styreleder og de fra
Hovedstyret, som måtte ønske dette.
Hovedstyret var samtidig enige om at det skal ikke drives saksbehandling.
Sekretariatet er ansatt for å håndtere postleser og ansvaret ligger her. I 2016
var det ca.7200 mail, som ble håndtert av Brystkreftforeningens sekretariat.
Hovedstyret var enige om, at dersom andre enn sekretariatet skal kunne drive
saksbehandling, vil det være en fare for rolleblanding, dobbelt
kommunikasjon til aktuelle aktører og at sekretariatet blir forsinket i sitt
arbeid.
Beslutning
Hovedstyret diskuterte innsyn i Brystkreftforeningens postleser og åpner opp
for innsynsrett til postleser for Styreleder og eventuelt andre fra Hovedstyret,
men det skal ikke drives saksbehandling. Hovedstyret har tillit til at
sekretariatet driver saksbehandling.
Sak 46/17

Økonomi
a) Resultatregnskap pr. 31. mai 2017
Kommentar
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Resultatregnskapet pr. 31. mai 2017 viser at inntekter og utgifter ligger
tilfredsstillende i forhold til budsjett.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning og godkjente
resultatregnskapet pr. 31. mai 2017.

b) Budsjett 2017
Kommentar
Budsjettjusteringer, fra vedtatt budsjettramme for 2017, til nye aktiviteter i
høst.
Nye aktiviteter for høsten 2017, som påvirker budsjettet, er som følger:
•
•

•
•
•

Utvidet antall deltakere til Landssamlingen for Under 40+5, med 23,
deltakere, som utgjør en økning på budsjettet med ca. kr. 165 000.
Oppfølgingskonferanse, for likepersoner, 11. - 12. november 2017,
utvidet antall deltakere til rundt 60 personer, som utgjør en økning på
budsjettet med ca. kr: 280.000,Samling for lokallagsledere, 1.-2. desember 2017, som utgjør en økning
på budsjettet med ca. kr. 250.000,Nettverkskonferanse om rehabilitering, utgår i høst, og budsjettet
nedjusteres med kr. 370.000,Kostnadene i forbindelse med Opplærings og jubileumskonferansen,
nedjusteres med kr. 350.000,-.

Beslutning
Hovedstyret tok opp til diskusjon endringer i budsjettrammen for 2017 og
besluttet følgende endringer for høsten 2017:
• Utvidet antall deltakere til Landssamlingen for Under 40+5, med 23,
deltakere, som utgjør en økning på budsjettet med ca. kr. 165 000.
• Oppfølgingskonferanse, for likepersoner, 11. - 12. november 2017,
utvidet antall deltakere til rundt 60 personer, som utgjør en økning på
budsjettet med ca. kr. 280 000,• Samling for lokallagsledere, 1.-2. desember 2017, som utgjør en økning
på budsjettet med ca. kr. 250.000,• Nettverkskonferanse om rehabilitering, utgår i høst, og budsjettet,
nedjusteres med kr. 370.000,-

3

•

Kostnadene i forbindelse med Opplærings og jubileumskonferansen,
nedjusteres med kr. 350.000,-

c) Under 40+5 – økning av antall deltagere på Landssamlingen
Kommentar
Under 40+5, ber om en økning av antall deltagere til Landssamlingen 2017,
som vil påvirke den vedtatte budsjettramme for 2017.
Det var kostnadsberegnet til 75 deltagere, men når fristen for påmelding er
utgått, har 88 personer Under 40+5, meldt seg på til Landssamlingen.
Hovedstyret, i samarbeid med Under 40+5, åpnet opp for å inkludere en
annen aldersgruppe, enn tidligere, i et pilotprosjekt for 2017. Det er en
naturlig konsekvens av at antall deltakere til Landssamlingen har økt.
Hovedstyret ser at det er viktig å gjennomføre pilotprosjektet, så får videre
dialog om dette, skje under Landsmøtet 2018, om ordningen med Under
40+5, skal fortsette.

Beslutning
Hovedstyret tok opp til diskusjon en økning av antall plasser til
Landssamlingen, for Under 40+5, og støtter dette, med 23 plasser.

Sak 47/17

Europa Donna
Kommentar
13th Europa Donna Pan-European Conference arrangeres 28. – 29. oktober
2017 i Ljubljana, Slovenia.
Europa Donna dekker opptil Euro 1200 (ca. NOK 11 000) pr. medlemsland for
reise- og opphold mot kvitteringer.
Hovedstyret besluttet hvem som deltar under denne konferansen som er:
- Mona Tandberg (Helse Sør-Øst),
- Tove Ersland Aae (Helse Midt) og
- Styreleder Ester-Johanne Sande
- Nestleder, Kirsti Baardsen er vara, ved frafall.
Beslutning
Hovedstyret besluttet hvem som deltar under den 13th Europa Donna PanEuropean Conference arrangeres 28. – 29. oktober 2017 i Ljubljana, Slovenia,
som er:
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-

Sak 48/17

Mona Tandberg (Helse Sør-Øst),
Tove Ersland Aae (Helse Midt) og
Styreleder Ester-Johanne Sande
Nestleder, Kirsti Baardsen er vara, ved frafall.

Samarbeidsavtale Montebello Sentret
Kommentar
Brystkreftforeningen har mottatt henvendelse fra Montebellosentret, om å
formalisere samarbeidet med Brystkreftforeningen. Brystkreftforeningen er
positive til dette, men kan ikke inngå et formalisert samarbeid, slik forslaget til
en samarbeidsavtale, er utformet.
Hovedstyret vil, på et senere tidspunkt, gå i dialog med Montebellosenteret,
for å sondere mulighetene for et formalisert samarbeid, som gjenspeiler
begge parters behov.

Beslutning
Hovedstyret avviser et formalisert samarbeid med Montebellosenteret, på
bakgrunn av det forslaget til en samarbeidsavtale som var utformet fra
Montebellosenteret.

Sak 49/17

Styreseminar 2017
Kommentar
Hovedstyret beslutter at styreseminaret utsettes, til etter Landsmøtet 2018,
men at det blir satt av tid til gjennomføring av dette for det nyvalgte
Hovedstyret, innen sommeren 2018.
Beslutning
Hovedstyret besluttet at styreseminaret utsettes til etter Landsmøtet 2018.

Sak 50/17

Styrking av lokalforeningene
Kommentar
Det er verdt å merke seg at fra 2014 og fram til d.d. har fem av
Brystkreftforeningens lokalforeninger blitt nedlagt.
Hovedgrunnen, som ofte oppgis, er manglende ny rekruttering av tillitsvalgte
til Brystkreftforeningen.
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Hovedstyret er i en prosess med å arbeide for å styrke Brystkreftforeningens
lokalforeninger og tar opp temaet, hvordan styrke lokallagsforeningene,
under samlingen med lokallagsledere, 1.-2. desember 2017.
Beslutning
Hovedstyret er i en prosess med å arbeide for å styrke Brystkreftforeningens
lokalforeninger og tar opp temaet, hvordan styrke lokallagsforeningene,
under samlingen med lokallagsledere, 1.-2. desember 2017.

Sak 51/17

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter
Kommentar
Etter nye regler fra offisielle myndigheter skal det være brukermedvirkning i
forskningsprosjekter. Det er positivt for Brystkreftforeningen, som har et godt
omdømme og som er ønsket som brukermedvirker mange av
forskningsprosjektene, som foregår i Norge.
Det mangler en oversikt over brukermedvirkere, som representerer
Brystkreftforeningen, og det mangler en rutine for informasjonsutveksling fra
Brukermedvirkere til Hovedstyret og sekretariatet. Dette er meget viktig å få
innsyn i den informasjonen og kompetansehevingen, som skjer mellom en
brukermedvirker og en institusjon/ aktør, slik at kunnskapsoppdatering og
informasjonsdeling, kommer hele Brystkreftforeningen til gode.
Hovedstyret tok opp til diskusjon hvordan brukermedvirkningen, kan komme
flere til gode og hvordan dette kan organiseres. Det er blant annet nødvendig
med en dynamisk oversikt over brukerrepresentanter fra Brystkreftforeningen
i forskningsprosjekter – og det bør utarbeides en liste som oppdateres.
Det er utfordringer knyttet til slike lister og det er nødvendig med informasjon
fra aktuelle brukermedvirkere, om f. eks hvilke forskningsprosjekter, som en
deltar i, tidsaspektet, navn på brukermedvirker og annet. Det er naturlig å
blant annet bruke hjemmesiden til kunnskaps og informasjons deling, til andre
medlemmer av Brystkreftforeningen.
Det er foreløpig ikke besluttet om hvordan en slik dynamisk oversikt over
brukerrepresentanter, skal gjennomføres og eller hvordan styrke kunnskaps
og informasjons deling, til andre medlemmer av Brystkreftforeningen.
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Beslutning
Hovedstyret er i prosess rundt brukermedvirkning i forskningsprosjekter og
hvordan dette skal organiseres på best mulig måte og hvordan styrke
kunnskaps og informasjons deling, til andre medlemmer av
Brystkreftforeningen.

Sak 52/17

Datoer for Hovedstyremøter i 2018
Kommentar
Hovedstyret besluttet å holde Hovedstyremøter på følgende datoer:
24. – 25. februar 2018
18. april 2018 (forkant av Landsmøtet)
22. april 2018 (konstituering nytt Hovedstyre)
1. – 3. juni 2018 (Styreseminar og Hovedstyremøte)
Landsmøtet arrangeres i Oslo-området 20.- 22. april 2018 – ref. Landsmøtevedtak.

Beslutning
Hovedstyret besluttet å holde Hovedstyremøter på følgende datoer:
24. – 25. februar 2018
18. april 2018 (forkant av Landsmøtet)
22. april 2018 (konstituering nytt Hovedstyre)
1. – 3. juni 2018 (Styreseminar og Hovedstyremøte)

Sak 53/17

Vedtektsarbeid
Arbeidsgruppen for vedtekter, består av:
Nestleder i Hovedstyret, Kirsti Baardsen, leder
Medlem Gerd Harr Janson, Narvik
Kasserer Edel Johannessen, Bergen
Besøker Kari Melhus, Oslo
Marte Torgersen Velle, Under 40+5
Styreleder, Ester-Johanne Sande

Vedtektsendringer behandles under Landsmøtet 2018.
Nestleder Kirsti Baardsen la fram arbeidsgruppens forslag for Hovedstyret,
som kom med innspill til arbeidsgruppens arbeid med vedtektene.
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Beslutning
Hovedstyret tok forslaget fra Arbeidsgruppen til etterretning og kom med
innspill til arbeidsgruppens arbeid med vedtektene.

Sak 54/17

Reisekostnader
Kommentar
Reisekostnader og hotellutgifter utgjør rundt 30% av Brystkreftforeningens
totale utgifter. Det er helt sentralt å finne rimelige reiser, hotell, bespisning og
annet, for å holde utgiftene så lave som mulig, i enhver aktivitet, som
Brystkreftforeningen gjennomfører.
Daglig leder ba Hovedstyret om å ta en prinsippdiskusjon rundt reise – og
hotellkostnader og vurdere om det er nødvendig med noen retningslinjer på
temaet, for Brystkreftforeningen.
Beslutning
Hovedstyret tok en prinsipiell diskusjon rundt reise- og hotellkostnader og vil i
samråd med, Reise- og Konferanseservice og sekretariatet finne fram til gode
og rimelige alternativer.

Sak 32/17

Personalsak
Sak meldt inn av Anette Nordby Strømnes. Utsatt til hovedstyremøtet i
september 2017.

Sak 55/17

Personalsaker
Kommentar
a) Ansettelse av kommunikasjonsrådgiver for Rosa sløyfe-aksjonen, med
fokus på Brystkreftforeningens behov for hjelp til å gjennomføre aksjonen,
der det er behov for noe hjelp. Stillingen er 100% finansiert av Rosa Sløyfe
midlene og er en prosjektstilling for 2 år, med start 1. juni 2017.
Vedkommende som er ansatt heter: Ida Paus, som har vært ute på
informasjonsturne, med aksjonsleder, Marit Sophie Egge.
b) Brystkreftforeningen har et behov av å tilpasse seg nye utfordringer og
krav, som særlig gjelder ovenfor frivillig sektor. Det offentlige krever i
økende grad dokumentasjon for aktiviteter, som f. eks opplæring og
oppfølging av likepersonsarbeidet, faglig aktiviteter under medlemsmøter,
medlemslister og brukermedvirkning. Det er knyttet økonomiske
overføringer til disse aktivitetene fra det offentlige og det føres kontroll
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fra det offentlige. Det er hard konkurranse i det frivillige og viktig at alle
vet at de som får tilskudd fra det offentlige, får det på rette vilkår.
Brystkreftforeningen har gjennom lengre tid hatt behov for å styrke
likepersonsarbeidet med en fagperson, som har helsefaglig bakgrunn.
Det har vært annonsert etter en fagleder i Brystkreftforeningen, som blant
annet skal arbeide med sekretariatet og Hovedstyret, på følgende
områder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning og utvikling av likepersonsarbeidet
Bidra til faglig innhold og kvalitetssikring av konferanser
Rådgivning og undervisning overfor enkeltpersoner og grupper
Kontakt med brystkreftfaglig nettverk innenfor spesialisthelsetjenesten
Håndtering av helsefaglige problemstillinger
Debrifing kompetanse
Informasjon via web, intranett, sosiale medier og presse
Annet

Ansettelsesgruppen, besto av
• Styreleder: Ester- Johanne Sande,
• Nestleder: Kirsti Baardsen,
• Daglig leder: Beate Christine Wang og
• Administrativ leder: Anne Holo Kristoffersen,
Gruppen har gjennomført intervjuer på aktuelle kandidater og kommet frem
til en enstemmig innstilling på aktuell kandidat. Innstillingen ble lagt frem for
Hovedstyret, for beslutning.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning ved ansettelsen av Ida Paus
som Kommunikasjonsrådgiver for Brystkreftforeningen og Rosa sløyfeaksjonen.
Hovedstyret støttet enstemmig opp under ansettelsesgruppens innstilling, om
aktuell kandidat, som fagleder i Brystkreftforeningen.

Sak 56/17

Personalsak – Arbeidsinstruks Hovedstyret
Utsatt til Hovedstyremøtet i september 2017.

Sak 57/17

Personalsak – Arbeidsinstruks Daglig leder
Utsatt til Hovedstyremøtet i september 2017.
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Sak 58/17

Informasjonsutveksling Hovedstyret og sekretariatet
Kommentar
Informasjonsutveksling mellom Hovedstyret og sekretariatet med aktuelle
saker av felles interesse.

Beslutning
Informasjonsutvekslingen mellom Hovedstyret og sekretariatet tatt til
etterretning.

Sak 59/17

Prosjekter knyttet til brystkreftforskning
Kommentar
a) Søknader til ExtraStiftelsen.
Det er to søknader, som ekspederes gjennom Brystkreftforeningen for 2018:
•

•

«Under- og overdiagnostisering i Mammografiprogrammet» Kreftregistret ved /Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet ved
Kreftregistret.
«Kosthold, inflammasjon og brystkreft» - Universitetet i Oslo (UIO) ved
/Inger Thune, overlege Oslo Universitetssykehus (OUS).

b) Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine
Treatment decisions in Early Breast Cancer: EMIT-studien
•
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Letter of support fra Brystkreftforeningen i forbindelse med søknad om
økonomisk støtte til: Establishment of Molecular profiling for Individual
clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical
trials. Kaldt EMIT - studien
Søker er blant annet: Bjørn Naume MD PhD , Overlege/Professor ,Oslo
Universitetssykehus HF/Oslo University Hospital HF, Kreftklinikken
/Division of Surgery and Cancer Medicine
Avdeling for kreftbehandling/Department of Oncology
Radiumhospitalet og leder av Norsk bryst cancer gruppe (NBCG)

c) Brystkreftgruppen i Bergen – Haukeland Universitetssykehus (HUS).
Planlagte forskningsprosjekter fra 2017:
•

•
•

Forskningsprogram for persontilpasset kreftbehandling (Per Eystein
Lønning, professor i indremedisin ved Avdeling for onkologi ved Medisinsk
Institutt, Universitetet i Bergen)
Genanalyser for å avdekke hvorfor resistens mot cellegift utvikler seg
(Stian Knappskog, Forsker Klinisk institutt, UIB)
Målrettet behandling av trippel negativ brystkreft (Hans Petter Eikesdal,
overlege og seniorforsker ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitets
Sykehus).

d) Henvendelse fra Regionalt nettverk Vestre Viken
Regionalt nettverk for brystkreftforskning er et forskningsnettverk i Sør-Øst
Norge som har som mål å øke brystkreftforskning og samarbeidet mellom
institusjoner i Helse Sør-Øst. Brystkreftforeningen er samarbeidspartner i
nettverket. Nettverket har forskningsbevilgning fra Helse Sør-Øst og består av
10 forskningsgrupper fra Vestre viken, Oslo Universitetssykehus, Akershus
Universitetssykehus og Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet.
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•

Styringsgruppen i nettverket møtes 6 – 7 ganger i året i Oslo. Til
styringsgruppen er det ønskelig med følgende deltagelse: 1 – 2
brukerrepresentanter som kan komme med innspill og ivareta
brystkreftpasientenes interesser. Brukerrepresentanter kan være
medarbeidere fra Brystkreftforeningen og/eller tidligere
brystkreftpasienter. I Styringsgruppen for nettverket deltar daglig leder
Beate Christine Wang og eventuelt en annen fra sekretariatet sammen
med brystkreftpasient.

•

Utvikling av kommunikasjon med bruk av nettsider og andre
kommunikasjonsplattformer, skjer gjennom et strategisk samarbeid
mellom Brystkreftforeningen og det regionale nettverket Vestre Viken.
Målgruppen for informasjonen er pasienter og allmenheten. Nettverket
legger jevnlig ut informasjon om forskningsnyheter, pågående kliniske
studier, nettverksaktiviteter og annet. Brystkreftforeningen kan gjennom
dette samarbeidet videreformidle informasjon/kunnskapsoppdatering om
aktuelle prosjekter til medlemmer og andre interesserte. Det er ønskelig
med følgende deltagelse: 3 – 5 deltagere, som består av
brystkreftpasienter og Brystkreftforeningens sekretariat. Her deltar en til
to fra sekretariatet og opptil tre brystkreftpasienter.

•

Nettverket Vestre Viken arrangerer en årlig workshop på Kongsvold fjellstue
11. – 13. september 2017 http://www.kongsvold.no. Nettverket inviterer
inntil tre personer fra Brystkreftforeningen og ønsker et kort foredrag om det
å være brystkreftpasient.

•

Invitasjon til Brukermedvirkning på prosjektplanlegging i søknader til det
Regionale nettverket Vestre Viken. Nettverket ønsker å møte 2 – 4 brukere
torsdag 24. august 2017 kl. 13.00 – 15.00 på Radiumhospitalet.

Det er verd å merke seg at i flere av forskningsprosjektene ber søkere om en
representasjon fra Brystkreftberørte og fra sekretariatet, grunnet forskjellige
nivå av samarbeid knyttet til prosjektene.
Beslutning:
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 60/17

Rosa sløyfe styremøte
Kommentar
Styremøte i Rosa sløyfe ble gjennomført 2. juni 2017.
Her ble det blant annet besluttet om den endelig utlysningstekst for Rosa
sløyfemidlene, 2016, som omhandlet arvelig brystkreft. Utlysningsteksten er
tilgjengelig på Kreftforeningen og Brystkreftforeningens hjemmesider.
Prosjektledere inviteres til å søke om forskningsmidler fra Rosa sløyfe i
prosjekter innen arvelig brystkreft. Alle søknader skal sendes igjennom
Kreftforeningens elektroniske søknadsportal.
Søknadsfrist er 15. august 2017 klokken 13.00.
Årsmeldingen for Rosa sløyfe aksjonen 2016, ligger tilgjengelig på nettsidene,
under styringsdokumenter. Årsmeldingen for Rosa sløyfe aksjonen 2016,
sammen med Brystkreftforeningens årsmelding 2016 gir en god oversikt over
noe av det arbeidet, som er gjennomført i 2016.
Disse dokumentene kan brukes til å gi ut til andre interessenter.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
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Sak 61/17

Likepersonsarbeidet i Hovedstyret
Kommentar
a) Ressursgruppen
Styreleder orienterte fra møtet med Ressursgruppen 5. mai 2017.
Ressursgruppen, som ble etablert under Landsmøtet 2012, som en
arbeidsgruppe for likepersonsarbeidet, bestod av følgende personer:
•
•
•
•
•
•

likepersonsansvarlig i Hovedstyret
en besøksleder (Marit Aamdal)
leder av Brystkrefttelefonen (Anne Marie Nessimo)
igangsetter av selvhjelpsgrupper (Grethe Myking)
en likepersonansvarlig fra lokalforeningene (Laila Sandvik)
daglig leder.

Ressursgruppen ble formelt nedlagt, under møtet 5. mai 2017.
Brystkreftforeningen takker for den innsatsen, som Ressursgruppen har gjort
ovenfor medlemmene i mange år.
b) Likepersonsansvarlig i Hovedstyret
Ref. sak 27/17 – Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe, for å komme med
forslag til løsninger på hvordan likepersonsarbeidet best kan gjennomføres for
Brystkreftforeningen. Arbeidet må sees i sammenheng med blant annet
vedtekter og retningslinjer og krav fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
– (Bufdir). Arbeidsgruppen legger frem forslag på Likepersonsarbeidet til
Landsmøtet 2018.
Styreleder orienterte om arbeidet med Brystkreftforeningens
likepersonstjeneste, som gjennomføres av Hovedstyret.
Arbeidsgruppen for likepersonsarbeidet i Hovedstyret består av følgende
personer:
• Styreleder, Ester- Johanne Sande
• Likepersonsansvarlig i Hovedstyret, Kari Thomsen og varamedlem for
Hovedstyret, Helse Sør-Øst
• Hovedstyremedlem, Birte Helene Moen, Helse Sør-Øst.
Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.
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Sak 62/17

Arbeidsgruppen for konferanser 2017
Kommentar
a) St. Antonio Breast Cancer Symposium, Texas, holdes i tidsrommet 5.- 9.
desember 2017, kostnadsfritt for Brystkreftforeningen.
Beslutning
Hovedstyremedlem, Anette Nordby Strømnes, Helse Sør-Øst, deltar fra
Brystkreftforeningen under St. Antonio Breast Cancer Symposium, Texas i
tidsrommet 5. – 9. desember 2017.
b) Arbeidsgruppen for konferanser 2017, bestående av:

•
•
•
•

Styreleder Ester- Johanne Sande
Hovedstyremedlem, Mona Tandberg, Helse Sør-Øst
Daglig leder, Beate Christine Wang
Sekretariatet

Arbeidsgruppen skal tidlig på høsten arbeide med et program til følgende
aktiviteter:
• Oppfølgingskonferansen for likepersoner 10. – 11. november 2017
• Samling for lokalforeningsledere 1. desember 2017.

Beslutning
Hovedstyret tok informasjonen til etterretning.

Sak 63/17

Eventuelt
Kommentar
Daglig leder tok opp forespørsel fra Vestre Viken – se referatet sak 59/17.
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Ester-Johanne Sande

Kirsti Baardsen

Birte Helene Moen

Kari Thomsen

Veronica Frantzen

Anette Nordby Strømnes

Heide K. Lie

15

