
            Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen i Blodsjukas Förening i Västernorrland har bestått av ordförande Ann-Christine 
Lindqvist, vice ordförande Gunwor Swenning, kassör Åsa Gidlund, sekreterare Anita Blombäck, 
ledamöter Kjell Viklander och Ivar Lindqvist som även  ansvarar för hemsidan.  
Revisorer Inger Zetterberg och Yvonne Johansson. 

Årsmötet den 27 februari hölls på Sundsvalls Sjukhus. Till ordförande omvaldes Ann-Christine 
Lindqvist, till kassör omvaldes Åsa Gidlund och till ledamot omvaldes Ivar Lindqvist. Revisorer 
Yvonne Johansson och Inger Zetterberg. I valberedningen Maria Strandberg och Emma Ölander. 
På medlemsmötet 25 oktober valdes, vid fyllnadssval, Raimo Markkula till ny styrelseledamot. 

Föreningen har 261 medlemmar, varav 149 kvinnor och 112 män, antal patienter 112, antal 
anhöriga och stödjande 149. Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten. Utöver årsmötet   
har vi haft två medlemsmöten samt julfest.     
  
Den 22 maj träffades vi på Brokrogen i Skönsberg där vi åt gott och umgicks. 
Vid medlemsmötet den 25 oktober fick vi lyssna till sjukgymnast Maj-Len Grönlund, som talade 
om vikten av fysisk aktivitet. 
På begäran blev det senare diskussioner om att vara anhörig och att även vara patient.  

Från centralt håll anordnades den 1 september en temadag om lymfom, den hölls på Hotell Knaust 
och ett 40-tal medlemmar deltog. 
   
Fem medlemmar har varit på olika temadagar om blodsjukdomar, där vi sponsrat med resebidrag.    

Blodcancerförbundet har bildat en arbetsgrupp där Ivar ingår, de ska 
göra en guide för att hjälpa ideella föreningar att söka sponsring.     

Ivar har varit på ordförandekonferensen som hölls den 12-13 oktober.  
Ann-Christine har bevistat HSO:s ordförandemöte i Härnösand. Gunwor har 
deltagit, via videolänk, på två patientrådsmöten inom RCC Norr och deltagit i ett 
"rundabordssamtal" i Umeå, anordnat av Förbundet,  som kallades "Inga fler utredningar".  

Vi har vid några tillfällen under året stått i Sjukhusets foajé  och sålt olika hantverk som  
skänkts, då har vi även informerat om vår Förening. Ett fint initiativ från två medlemmar.   

På julfesten var vi 34 vuxna och 2 barn i år, den hölls den 9: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.  
En "blodskola" har startats på försök, 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 2019-01-23                 Åsa Gidlund 
       


