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Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen har under året 
haft följande sammansättning. 
 
Ordförande  Monika Knutsson          
Sekreterare  Erland Bohlin 
Kassör  Ing-Marie Eklind 
Vice ordförande Urban Flodström 
Ledamot  Birgitta Widén 
Suppleant  Bengt Nyquist 
Suppleant  Anders Eklind 
Suppleant  Rolf Rehnholm 
 
Adjungerad kontaktperson i Karlstad Inga-Lill Söderkvist 
Föreningen har 4 stödpersoner 
 
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, kassör och ledamöter. Adjungerande 
ledamöter vid frågor rörande Gåvofonden har varit Mats Björeman och Paula 
Andreasson. 
 
Revisorer har varit Per-Arne Axelsson och Elisabeth Flodström, suppleant Katarina 
Malmkvist. 
 
Valberedningen har utgjorts av Kristina Hagström och Kerstin Axelsson. 
   
Föreningen hade vid årsslutet 229 medlemmar, varav 75 stöd eller familje- 
medlemmar. Medlemmarna bestod av 136 kvinnor och 90 män. 
 
Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger. Styrelsen har haft ett flertal kontakter 
via telefon och e-mail. 
 
Föreningens hemsida har uppdaterats av Urban Flodström, som även skött 
medlemsregistret. 
 
Årsmötet hölls den 18 mars, i VIP matsalen USÖ Örebro. Ett 30 tal medlemmar hade 
slutit upp, vilket var väldigt trevligt. Monika Knutsson omvaldes till ordförande.  
Birgitta Carnell avtackades med en blombukett efter att ha avgått från styrelsen. 
Efter sedvanliga mötesförhandlingar berättade Marie Ström och Katarina Ronquist 
om sin studieresa till en kongress i London, som handlade om transplantationer av 
stamceller från benmärgen från en donator. Katarina Ronquist berättade att hon fått 
en sådan transplantation av sin bror. Denne deltog också i årsmötet. 
 
 



 
 
 
 
 
Resan gjordes med bidrag från föreningens gåvofond. Efter det engagerande 
föredraget avslutades årsmötet med kaffe och smörgås samt sedvanligt lotteri och 
trevlig samvaro. 
 
Den 18 maj var vi ett 40 tal medlemar som träffades på torget i Nora för en visning av 
Göthlinska Gården av en kunnig och lättsam guide i tidstypisk klädsel. I ett skönt 
försommarväder åkte vi till Rosengården för en god lunchbuffé. 
 
Den 1 april hade vi en medlemsträff på Mälarsjukhuset i Eskilstuna där vi var 20 
deltagare som lyssnade på Franco Pasquariello som föreläste om myelom, forskning 
och tog även upp en del patientfall. Han fick blomstercheckar som tack för sin 
medverkan. Vi fick kaffe och en god räkmacka som avslutning och fick 7 nya 
medlemmar. Vi var fyra från vår styrelse som deltog och åkte nöjda och glada hem till 
Örebro och Eskilstuna. 
 
Den 11 november bjöd vi in till en föreläsning på Patienthotellet i Karlstad, med 
föreläsning av hematologläkare Ingmar Nilsson om Myelom. Tyvärr blev det bara 5 
anmälda och det tyckte vi var för få, så träffen ställdes in. Vi försöker på nytt 2015. 
 
Vi hade en medlemsträff den 6 december på Margaretas Festvåning i Örebro. Vi var 
30 personer, som lyssnade på överläkare Olle Linder, som föreläste om Myelom på 
en grundläggande nivå Det gjorde han på ett uppskattat sätt, och avslutade med att 
spela två låtar på sin fiol med aktuell tidsanknytning. Solveig Nyquist bidrog till den 
goda stämningen med sitt pianospel. Vi fick en mycket god lunchbuffé med 
chokladkaka och vispgrädde till avslutning. Erland sålde lotter till ett uppskattat 
prisbord och träffen avslutades med att Monika Knutsson önskade alla en god jul och 
gott nytt år. 
 
Monika var anmäld till ordförandekonferensen för Blodcancerförbundet som hölls i 
Bromma, men kunde inte deltaga på grund av sjukdom och ingen annan i styrelsen 
kunde deltaga. 
 
Monika Knutsson var inbjuden av Länshandikapprådet för att berätta om hur det är 
att leva med en blodsjukdom. Efter att ha berättat i cirka 20 min undrade ordföranden 
för mötet om att det gick att leva ett vanligt liv med alla provtagningar och 
behandlingar och det gjorde det ju, vilket framgick av svaret han fick. Många tack 
framfördes av flera deltagare efteråt. 
 
Föreningen har under året varit medlem i Handikappförbundet Samarbetsorgan HSO 
i Örebro län.  
 
Föreningen har fått föreningsbidrag, som använts till medlemsaktiviteter, från Örebro 
läns Landsting med 16.000 kr, Värmlands  läns Landsting med 5.000 kr, Sörmlands 
läns Landsting med 4.100 kr. 
 
Föreningen har skänkt julgåvor på sammanlagt 10000 kr till medicinmottagning 2 och 
avdelning 83 vid USÖ samt till medicinmottagningarna i Eskilstuna och Karlstad. Vi 
bjuder även på kaffe och bröd på Medicinmottagningen vid USÖ. 
 
 



 
 
 
 
 
Till Karlstad, Eskilstuna och Örebro har vi bidragit med två tidningsprenumerationer 
var tills vidare. Tre sjuksystrar i Karlstad har fått bidrag med 4500 kr för Hemsis 
utbildning i Lund. Fyra sjuksköterskor i Eskilstuna har fått bidrag med 2980 kr till två 
dubbelrum, för utbildning i hematologi i Stockholm i Blodcancerförbundet regi.  
Två sjuksköterskor i Örebro har fått bidrag med 6000 kr för att delta i EBMT i Milano 
som handlar om transplantationer. Vi har även lämnat bidrag med 4000 kr till 
Eskilstuna till balkongmöbler. Totalt utbetalt från gåvofonden 31704 kr. 
 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade sammanställning. 
 
Örebro februari  2015 
 
 
 
Monika Knutsson  Erland Bohlin       Urban Flodström 

 
             Birgitta Widen            Ing-Marie Eklind 


