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Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för 2016. Styrelsen har under året haft
följande sammansättning.

Ordförande Monika Knutsson
Sekreterare Lars Pihl
Kassör Ing-Marie Eklind
Vice- Birgitta Widén
ordförande
Ledamot Rolf Rehnholm
Suppleant Anders Eklind t.om 21 augusti
Suppleant Annette Persson

Föreningen har 3 stödpersoner

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, kassör och ledamöter.
Gåvofonden har bestått av 3 ledamöter från föreningen där ordförande och kassör
är självskrivna samt av Mats Björeman och Paula Andreasson.

Revisorer har varit Elisabeth Flodström och Carl-Axel Kjellgren och
revisorsuppleant Katarina Malmkvist.

Valberedningen har utgjorts av Kristina Hagström och Urban Flodström.

Föreningen hade vid årsslutet 213 medlemmar, varav 90 stöd- eller familjemedlemmar.
Medlemmarna bestod av 129 kvinnor och 84 män. Styrelsen har under året sammanträtt
8 gånger. Styrelsen har haft ett flertal kontakter via telefon och e-mail.

Föreningens hemsida har uppdaterats av Ingvar Knutsson, som även skött medlemsregistret.

Årsmötet hölls den 15 mars, i VIP matsalen USÖ Örebro. Ett 30 tal medlemmar hade slutit
upp, vilket var väldigt trevligt. Monika Knutsson omvaldes till ordförande.
Erland Bohlin och Urban Flodström avtackades för sina insatser i styrelsen med en ros och
presentkort. Per-Arne och Kerstin Axelsson avtackades som revisor och valberedare.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar berättade Åsa Olaisson, som är stf avdelningschef på
medicinkliniken om förändringar som pågår inom kliniken och motsvarande avdelning. Hon
svarade även på frågor gav bl.a. besked om att patienterna skulle kunna läsa sina journaler
denna månad.
Kvällen avslutades med en god smörgås och ett uppskattat lotteri.

Den 4 juni träffades 25 medlemmar i strålande sol på parkeringen till Nobelmuseet i
Karlskoga. Vi fick en mycket uppskattad visning av självaste Alfred Nobel. Skådespelaren
guidade oss en timma och därefter åkte vi till Restaurang Stallet, Lunedet för lunch.

Lördagen den 26 november hade vi en medlemsträff på Naturens Hus i Örebro. Vi var 35
personer som lyssnade på Specialistsjuksköterskan Ingrid Alkebro som berättade engagerat
om cancerrehabilitering och den nya satsningen på standardiserade vårdförlopp, f.n. AML



och Myelom, samt om kontaktsköterskerollen. Det var ett mycket uppskattat ämne och en
hel del frågor. Efteråt gick vi in i matsalen och åt en god lunch och en läcker bakelse.

Lördagen den 10 september deltog vi i en träff som blodcancerförbundet och Celgene bjudit
in till om MDS och AML. Vi var över 50 personer som kom från olika delar av landet och
även ett par från Norge. Föreläsare var Bertil Uggla och Bengt Rasmussen från USÖ och en
kontaktsköterska från Huddinge och en patient som berättade om sin resa. Både raster med
fika och frukt och en god lunch ingick i dagen, som uppskattades mycket av åhörarna.

Föreningen har haft medlemsträff i Eskilstuna med samma tema som föregående träffar haft.
Sjuksköterskan YvonneMartin berättade om hur långt de kommit i dessa frågor.
Vi var fyra personer från styrelsen som deltog i en givande träff.
Även i Eskilstuna har Rolf Rehnholm och Annette Persson hållit i en träff tillsammans med
personalen för patienter med glöggmingel, som uppskattades.

Elva caféträffar som hållits under året och som Annette Persson och Katarina Malmkvist
håller i har blivit mycket uppskattade och vi har fått en del nya medlemmar på det sättet.

Monika Knutsson har deltagit i ordförandekonferensen för Blodcancerförbundet som hölls i
Stockholm.
Annette Persson och Monika Knutsson har deltagit i möte med patientföreningarna som var
inbjudna av RCC.

Föreningen har under året varit medlem i Handikappförbundet Samarbetsorgan HSO i
Örebro län.

Föreningen har fått föreningsbidrag, som använts till medlemsaktiviteter, från Region
Örebro län med 17.000 kr, Värmlands läns Landsting med 5.000 kr, Sörmlands läns
Landsting med 4.700 kr.

Föreningen har skänkt julgåvor på sammanlagt 10.000 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.
Fem sjuksystrar i Örebro har fått bidrag med 7.200 kr för att deltaga i Regionmöte i
Hematologi i Högbo bruk, och två sjuksystrar vid USÖ har fått 2.000 kr för att deltaga i ett
studentprogram. Dagens student - morgondagens kollega.

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade sammanställning.
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