
            Verksamhetsberättelse 2021 

Styrelsen i Blodsjukas Förening i Västernorrland har bestått av ordförande Gunwor Swenning, 
vice ordförande Erik Sidekrans, kassör Åsa Gidlund, sekreterare Ivar Lindqvist som även ansvarar 
för hemsidan, styrelseledamöter Anita Blombäck, Kristina Hjort och Brith-Marie Bylén.   
Revisorer Inger Zetterberg och Yvonne Johansson. 

Årsmötet den 17 mars hölls digitalt p g a av pandemin.Till ordförande valdes Gunwor Swenning, 
till vice ordförande omvaldes Erik Sidekrans, kassör Åsa Gidlund, till sekreterare  
omvaldes Ivar Lindqvist, ledamot Kristina Hjort, ledamöter Anita Blombäck och Brith-Marie By-
lén omvaldes,    
Revisorerna Yvonne Johansson och Inger Zetterberg omvaldes. I valberedningen Emma Ölander 
och David Erixon. 

Föreningen har 215 medlemmar, varav 124 kvinnor och 91 män, antal patienter 96, antal anhöriga 
och stödjande 119.  
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten. På medlemsmötet den 27/10 föreläste Hema-
tolog Emma Ölander om biverkningar och symtom som inträder efter behandling. Hematologens 
nya verksamhetschef Miriam Lager Sirviö, presenterade sig och informerade om verksamheten.  
Årets julmiddag intogs på Pilgrimscenter, där det serverades mycket god mat i en trevlig miljö, 
tyvärr var vi bara 15.  

Gunwor har deltagit digitalt i fem ordförandemöten med Blodcancerförbundet, även deras 
årsstämma som hölls den 29/5. Funktionsrätt Västernorrlands årsmöte deltog Gunwor fysiskt i.   
Under hösten har Gunwor deltagit i den regionalt anordnade cancerskolan där hon berättat om  
vår förening. 
Ivar deltog i ett möte på Hematologen den 9/12, där träffade han personalen och berättade om vår 
förening. 

Föreningen har bekostat informationshäften om olika blodsjukdomar. Dessa häften lämnas till ny-
tillkomna patienter. På grund av pandemin och att avdelning två tillfälligt flyttat, har vi gjort ett 
uppehåll med hyran för "Boxer TV Modul". Det är nu återställt sedan början av december. 

Personalen på hematologavdelningen, Sundsvalls Sjukhus har av föreningen även detta år bjudits 
på julbord, som tack för det gångna året och för den fina omvårdnad de ger oss.   

Sundsvall 2022-01-28                 Åsa Gidlund 

   


