
            Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelsen i Blodsjukas Förening i Västernorrland har bestått av ordförande Ann-Christine 
Lindqvist, kassör Åsa Gidlund, sekreterare Ivar Lindqvist som även  ansvarar för hemsidan, 
styrelseledamöter Anita Blombäck, Raimo Markkula och Erik Sidekrans. 
Revisorer Inger Zetterberg och Yvonne Johansson. 

Årsmötet den 13 mars hölls på Sundsvalls Sjukhus. Till ordförande omvaldes Ann-Christine 
Lindqvist, till kassör valdes Åsa Gidlund, sekreterare Ivar Lindqvist och till ledamöter  
Anita Blombäck (omval) och Raimo Markkula. Revisorerna Yvonne Johansson och Inger 
Zetterberg omvaldes. I valberedningen omvaldes Emma Ölander och till ny valberedare  
David Erixon. 
På styrelsemötet 4 april valdes Erik Sidekrans till ny styrelseledamot. 

Föreningen har 257 medlemmar, varav 149 kvinnor och 108 män, antal patienter 112, antal 
anhöriga och stödjande 145. Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten. Utöver årsmötet   
har vi haft tre medlemsmöten, sex caféträffar samt julfest.     
  
Den 24 maj träffades vi på Sidsjö Hotell för lunch, därefter studiebesök på Hospice. 
Vid medlemsmötet den 18 september var vi på Vännagården, där grillades korv och 
passande nog fick vi höra ett föredrag om "korvens historia". Sista mötet var den 16 oktober,  
vi lyssnade då till överläkare David Erixon som föreläste om myelom. 

Den 26 november hade vi information om föreningen i foajén på Sundsvalls sjukhus. 
   
Två medlemmar har varit på Nationella MPN-dagen, där vi sponsrat med resebidrag.    

Ett stipendium på 5000:- för studier, har beviljats till en kontaktsjuksköterska. 

Ann-Christine och Ivar representerade föreningen på förbundsstämman i Uppsala  
den 17-18 maj. Ivar blev då invald i Förbundsstyrelsen. 
Ivar och Raimo har varit på ordförandekonferensen i Stockholm som hölls  
den 18-19 oktober.  
Ann-Christine har bevistat Funktionsrätt V-norrlands ordförandemöte i Härnösand.    

På julfesten var vi 32 vuxna och 2 barn i år, den hölls den 8:e december på Hantverksvillans  Kök 
och Matsalar. Som tidigare år serverades det god mat och vi hade även lotteriförsäljning.  

Föreningen har bekostat informationshäften om olika blodsjukdomar. Dessa häften lämnas till 
nytillkomna patienter. Vi har betalat hyra för "Boxer TV Modul" till avdelningen.  
Blodskolan har fortsatt i år, där vi vid ett tillfälle informerat om vår förening och  
kontaktpersoner. Vid alla tillfällen har vi bjudit på fikabröd. 

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 2020-01-26                 Åsa Gidlund 


