Referat fra Hovedstyret i Brystkreftforeningens møte på Teams 8. mai 2020
Medlemmer i Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Andrea Nogva, Anette Nordby
Strømnes, Birte Helene Moen, Bente Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle, Sølvi Heitmann Korsvik og
Terese Lie.

Sekretariatet: Daglig leder Beate Christine Wang og administrativ leder Kari Bøyum
Tid: Fredag 8. mai 2020 kl. 12.00–14.00
Sted: Grunnet koronapandemi og fare for smitte ble Hovedstyremøtet gjennomført digitalt på
Teams.

SAK NR.: 30/20 Godkjenning av dagsorden
SAKSANSVARLIG: SL/ DL
DATO: 8. mai 2020
SAKSTYPE:
Beslutningssak
REFERANSE:
Kommentar
Referat fra Hovedstyremøtet 7. og 8. mars 2020 er godkjent, underskrevet og lagt ut
på Brystkreftforeningens hjemmeside.
Beslutning
Hovedstyret godkjente dagsorden for Hovedstyremøtet 8. mai 2020 med de endringer som
ble vedtatt under møtet.

SAK NR.: 31/20 Om å åpne opp for nye saker til Landsmøtet 20.-22. november 2020
SAKSANSVARLIG: SL/ DL
DATO : 8. mai 2020
SAKSTYPE
Beslutningssak
REFERANSE:
Kommentar
Norge befinner seg i en koronapandemi og Landsmøtet er flyttet fra de opprinnelige datoene 24.-26.
april til 20.-22. november 2020. Hovedstyret diskuterte om medlemmene i Brystkreftforeningen skal
kunne sende inn nye saker til behandling av Landsmøtet 2020.
Saker som skal fremmes på Landsmøte må ha den mal vi har brukt ved tidligere Landsmøter. Det må
være en overskrift, en saksfremstilling og et forslag til vedtak.
Nye saker til Landsmøtet 20.-22. november 2020 må være mottatt av Daglig leder og sekretariatet
innen 20. september 2020. Fristen er satt ifølge Brystkreftforeningens Vedtekter og retningslinjer §
7.4: Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være Hovedstyret i hende innen to måneder

før møtet.
Det vil komme informasjon om dette i et eget brev til delegatene, lokalforeningene og andre organer
i Brystkreftforeningen.
Beslutning
Hovedstyret godkjenner at det åpnes opp for at medlemmene kan sende inn nye saker til
Landsmøtet 2020 innen 20. september 2020, jamfør Brystkreftforeningens Vedtekter og
retningslinjer § 7.4: Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være Hovedstyret i hende
innen to måneder før møtet.

SAK NR.: 32/20 Brystkreftforeningens utdeling av driftstilskudd til lokalforeningene etter
søknad
SAKSANSVARLIG: SL/ DL
DATO: 8. mai 2020
SAKSTYPE: Beslutningssak
REFERANSE:
Kommentar
Hovedstyret diskuterte om noen av kriteriene for utdeling av driftstilskuddet 2020 skulle endres fordi
mye av aktivitetene er blitt annerledes som en følge av koronapandemien i Norge og fare for smitte.
Nordisk konferanse i Finland er flyttet til 2021, og en økonomisk belastning for lokalforeningene blir
således utsatt til 2021.
Hovedstyret ser at det kan ha kommet nye ukjente utgifter til for lokalforeningene grunnet
koronasituasjonen og håndtering av smittevern. Det er også en gryende møteaktivitet blant
medlemmene, som på sikt vil føre til mer aktivitet når det er helt trygt. Ut fra dette blir
søknadskriteriene opprettholdt, og arbeidsgruppa for fordeling av driftstilskudd finner en dato for
gjennomgang av søknadene fra lokalforeningene og vedtar tilskudd for 2020.
Beslutning
Hovedstyret opprettholder kriteriene for utdeling av driftstilskudd for 2020 og finner en egnet dato
for utdeling.

SAK NR. : 33/20 Ansettelse av organisasjonsrådgiver i ett års vikariat 2020/ 21
SAKSANSVARLIG: SL/ DL
DATO: 8. mai 2020
SAKSTYPE: Beslutningssak
REFERANSE:
Kommentar
Hovedstyret ønsker at vikariatet til organisasjonskonsulenten i Brystkreftforeningen skal ansettes så
raskt som mulig, og i 100 % stilling. Vikariatet starter fra 1. juli 2020 og går ett år frem i tid. Annonsen
er ute i skrivende stund, og det er mange søkere på grunn av koronakrisen og høy arbeidsløshet.
Beslutning

Hovedstyret ber Daglig leder så raskt som mulig ansette en organisasjonskonsulent i 100 % stilling
som vikar i ett år.

SAK NR. : 34/20 Eventuelt
SAKSANSVARLIG: SL/ DL
DATO: 8. mai 2020
SAKSTYPE: Beslutningssak
REFERANSE:
Kommentar
Hovedstyret diskuterte hvordan Brystkreftforeningen kan utvikle digitale møteplasser, gjøre bruk av
videofilmer på Facebook med f. eks informasjon om smittevern, tips til møtevirksomhet, tilpasset
trening, yoga, qi gong, arrangere webinar om f. eks persontilpasset behandling eller andre tema.
Daglig leder og sekretariatet vil arbeide med mulighetene for å arrangere et webinar med et aktuelt
tema for Brystkreftforeningen. Det vil være viktig å vurdere om dette er en egnet
kommunikasjonsform for Brystkreftforeningen fremover.
Med tanke på smittevernregler henvises medlemmene til å følge godt med på blant annet
Folkehelseinstituttets hjemmesider, Helsenorge.no, Helsedirektoratet og Regjeringens tiltak mot
koronasmitte. Her finnes de nasjonale rådene med daglige oppdateringer som blir kommunisert fra
smittevernmyndigheten. Så lenge det er koronapandemi og fare for smitte, er det viktig å følge de
nasjonale rådene for medlemmene. Mange tilhører en utsatt gruppe med senskader og
underliggende sykdommer som kan gjør en ekstra utsatt for koronasmitte.
Neste Hovedstyremøte er: 12.-14. juni 2020.
Beslutning
Hovedstyret ber Daglig leder og sekretariatet se på mulighetene for å arrangere et webinar for
Brystkreftforeningen, og vurdere om webinar er en kommunikasjonsform som fanger.

