
Verksamhetsplan för 2017

Verksamheten kommer att följa de rutiner som är rådande i föreningen och den
planering som styrelse och årsmötet beslutar om. Föreningen startades år 1987.
Vi har minst 2 medlemsmöten per år, dels årsmötet på våren och höstmötet i
november. Vi har även haft ett möte på försommaren de senaste åren.
Ekonomiskt sett har medlemsavgifterna inte täckt kostnaderna för våra möten
och för förbundsavgiften. Sex till sju styrelsemöten brukar hållas.
Vissa år har vi även möten för allmänheten, med föredrag om någon
cancerdiagnos tillsammans med något läkemedelsföretag.

År 2017 planerar vi att ha årsmötet i mars med någon intressant
föredragshållare. Förtäring och samvaro följer.
Då föreningen omfattar även Värmlands län och Sörmlands län planeras för
möten i Karlstad eller Eskilstuna. Vi fortsätter med en självhjälpsgrupp i Örebro
i form av Caféträffar. Vi har även startat Caféträffar i Eskilstuna.
Eftersom Föreningen firar 30 årsjubileum i år räknar vi med
att kunna ha ytterligare någon större träff med någon föreläsare .

Blodcancerförbundet som startade utbildning för stödpersoner inom de lokala
föreningarna som ger stöd och kontakter för nyblivna patienter och anhöriga,
planerar att hålla uppföljningsträffar varje år med de stödpersoner som finns och
som är 3 personer i vår förening. De planerar även för en utbildning av nya
stödpersoner under året, samt även en träff med stödsamordnare varje år.
Vi blir även inbjudna tillsammans med andra cancerföreningar i Örebro län
för att diskutera arbetet ur patientperspektiv i de regionala cancercentra, i
Uppsala, Örebroregionen.

Vi bjuder på kaffe med bröd på mottagningarna i vårt område, vilket är mycket
uppskattat.

Försommarmötet planeras att hållas någonstans i vår omgivning i början av
sommaren.
Höstmötet kommer att hållas som vanligt i november eller december
månad med föreläsning och buffé.

Som tidigare kommer föreningen att stödja sjuksköterskor, undersköterskor och
övrig vårdpersonal som söker individuell utbildning för att förkovra sig i sitt
arbete. Vi ger även trivselpengar till mottagningar och avdelningar på
Centralsjukhuset i Karlstad, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och
Universitetssjukhuset i Örebro.
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