Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen
Tid:

Fredag 19. oktober 2018 kl. 15.00 – 18.00

Sted:

Telefonmøte

Tilstede:

Styreleder Ellen Harris Utne, Anette Nordby Strømnes, Birte Helene Moen, Bente
Godtlibsen, Bente Solbakken Gjetle, Sølvi Heitmann Korsvik, Terese Lie og Tove
Ersland Aae (begge fra Under 45)

Sekretariatet: Beate Christine Wang, Kari Bøyum og Anne Holo Kristoffersen
Forfall:

Andrea Nogva

Referat:

Daglig leder

Sak 99/18

Godkjenning av dagsorden
Kommentar
Referat fra Hovedstyremøtet 7.-9. september 2018 er godkjent og publisert på
nettsidene.
Beslutning
Hovedstyret godkjente dagsorden for telefonmøtet fredag 19. oktober 2018.

Sak 100/18

Brystkreftforeningens likepersonstjeneste beslutning av geografiske
områder
Kommentar
Hovedstyret tok opp til diskusjon og besluttet at geografisk område for
Likepersonstjenesten skal følge Helseregionene i Norge.
Det er naturlig å beslutte antall likepersonsledere for Brystkreftforeningen
etter blant annet følgende dokumentasjon:
•
•

1

Antall likepersonsledere knyttet opp til sykehus i Norge
Helseregionene i Norge og hvilke lokalforeninger som tilhører
helseregionene.

Det er behov for å øke antallet av regionale likepersonledere, ut fra
dokumentasjon om Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen og at
likepersonsarbeidet får en stadig mer fremtredende rolle i
Brystkreftforeningens arbeid og i samfunnet generelt.
Antall regionale likepersonsledere vil avvike fra Brystkreftforeningens
Hovedstyre og den regionale representasjonen der.
I forbindelse med Likepersonstjenesten for Brystkreftforeningen ønsker
Hovedstyret å følge Helseregionene i Norge og at antall regionale
likepersonsledere blir som følger:
•
•
•
•

Helse Sør-Øst:
Helse Vest:
Helse Midt- Norge:
Helse Nord:

4 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere

Beslutning
Hovedstyret besluttet i forbindelse med Likepersonstjenesten for
Brystkreftforeningen å følge Helseregionene i Norge og at antall regionale
likepersonsledere blir som følger:
•
•
•
•
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Helse Sør-Øst:
Helse Vest:
Helse Midt- Norge:
Helse Nord:

4 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere
3 Likepersonsledere

Likepersonskonferanse i 2019
Kommentar
Ut fra de nye retningslinjene for Likepersonstjenesten skal det velges
regionale likepersonsledere under en likepersonskonferanse 2019.
Det er viktig at likepersonskonferansen legges så tidlig som mulig på nyåret
2019 slik at Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen kan organisere seg så
raskt som mulig med bakgrunn i vedtatte retningslinjer for
likepersonstjenesten.

2

Hovedstyret drøftet følgende retningslinjer for valg av likepersonsledere:
•

Forslag på godkjente likepersoner, som stiller som kandidat for å bli valgt
som likepersonsledere kommer fra lokalforeningene, likepersoner i
Brystkreftforeningen, likepersoner (likepersonsledere) tilknyttet sykehus,
fra Under 45, alle andre godkjent likepersoner og de som er på “hold”.
Med det menes de likepersoner, som ikke er godkjente, men som kan bli
det etter vedtatte retningslinjer for Likepersonstjenesten. Påmelding til
likepersonskonferansen og oppnevnelse av kandidater til valget som
regional likepersonsleder er den samme: 14. januar 2019.

•

MERK: 14. januar 2019, samme dato for påmelding til konferansen og
forslag til kandidater til valget.

•

Forslag på aktuelle kandidater til vervet som regional likepersonsleder kan
sendes enten til lokalforeningen for videreforsendelse, til regionalt
hovedstyremedlem eller til postleser i Brystkreftforeningen, slik at dette
kan bli registrert senest innen 14. januar 2019.

•

Kriterier for nominering: Godkjent likeperson etter Retningslinjer for
Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen vedtatt av Hovedstyret
19.09.18.

•

Alle forslag til kandidater vil bli satt opp regionsvis og velges av sine
likepersoner i regionen under Likepersonskonferansen 2019.

•

Likepersonskonferansen arrangeres 9.-10. februar 2019.

•

Alle godkjente likepersoner i henhold til vedtatte retningslinjer for
Brystkreftforeningens likepersonstjeneste inviteres til
likepersonskonferansen.

Sekretariatet publiserer på www.brystkreftforeningen.no og sender ut invitasjon på e-post.

3

Beslutning
Hovedstyret besluttet enstemmig følgende retningslinjer for nominering av
kandidater og valg av likepersonsledere og dato for likepersonskonferansen,
som er som følger:
•

Forslag på godkjente likepersoner, som stiller som kandidat for å bli valgt
som likepersonsledere kommer fra lokalforeningene, likepersoner i
Brystkreftforeningen, likepersoner (likepersonsledere) tilknyttet sykehus,
fra Under 45, alle andre godkjent likepersoner og de som er på “hold”.
Med det menes de likepersoner, som ikke er godkjente, men som kan bli
det etter vedtatte retningslinjer for Likepersonstjenesten. Påmelding til
likepersonskonferansen og oppnevnelse av kandidater til valget som
regional likepersonsleder er den samme: 14. januar 2019.

•

MERK: 14. januar 2019, samme dato for påmelding til konferansen og
forslag til kandidater til valget.

•

Forslag på aktuelle kandidater til vervet som regional likepersonsleder kan
sendes enten til lokalforeningen for videreforsendelse, til regionalt
hovedstyremedlem eller til postleser i Brystkreftforeningen, slik at dette
kan bli registrert senest innen 14. januar 2019.

•

Kriterier for nominering: Godkjent likeperson etter Retningslinjer for
Likepersonstjenesten i Brystkreftforeningen vedtatt av Hovedstyret
19.09.18.

•

Alle forslag til kandidater vil bli satt opp regionsvis og velges av sine
likepersoner i regionen under Likepersonskonferansen 2019.

•

Likepersonskonferansen arrangeres 9.-10. februar 2019.

•

Alle godkjente likepersoner i henhold til vedtatte retningslinjer for
Brystkreftforeningens likepersonstjeneste inviteres til
likepersonskonferansen.

Sekretariatet publiserer på www.brystkreftforeningen.no og sender ut invitasjon på e-post.

4
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Program dialogmøte mellom Hovedstyret, sekretariatet og lokalforeningene
Kommentar
Hovedstyret tok opp til diskusjon innholdet av programmet under dialogmøtet
med Lokalforeningsledere, Hovedstyret og sekretariatet 16.- 18. november
2018. Sekretariatet har satt opp et forslag til rammen rundt dialogmøtet og
Hovedstyremøtet dagen etter med tider fra hotellet angående frokost, lunsj,
middag og pauser.
Beslutning
Hovedstyret tok opp til diskusjon innholdet av programmet og besluttet at
under dialogmøtet med Lokalforeningsledere, Hovedstyret og sekretariatet
16.-18. november 2018. skal følgende temaer være aktuelle: «Ny giv i
foreningen», «Inkludering» og «Brukermedvirkning».

5

Ellen Harris Utne

Tove Ersland Aae

Anette Nordby Strømnes

Birte Helene Moen

Bente Godtlibsen

Bente Gjetle

Sølvi Heitmann Korsvik

Terese Lie

