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”Södras” efterlysning.
Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen omfattar Blekinge, Kronoberg och Skåne län. 
Inom regionen bor det 1 884 320 personer i 49 kommuner. Vi årsskiftet hade vi 821 
medlemmar vilket är den näst största lokalföreningen efter Stockholm i Blodcancerförbundet. 
Inom regionen finns elva sjukhus som har 22 avdelningar som vi varje år brukar ge julgåvor 
till. Vår styrelse består av fem ledamöter och tre suppleanter. Därutöver är det nio som hjälper
till med ekonomin, julgåvor, broschyrer mm.

Vi har vid våra sammankomster såsom Malmögruppen, temadagar, julbord, årsmötet mm 
efterlyst folk med ”Ljus och lyckta” som kan tänka sig hjälpa till. I senaste numret av Haema 
hade vi en egen bilaga som alla medlemmar fick. Tyvärr så har ingen inom regionen anmält 
intresse!

Vid vårt årsmöte den 7 mars 2020 hade valberedningen inga förslag på nya personer. Vi valde
då att inte välja ordförande eller några fler utan hoppades att det skulle lösa sig vid ett extra 
årsmöte. 

Tre dagar senare den 10 mars kom de första restriktionerna beträffande Corona. Vi har 
därefter inte haft några möten eller planerat för några nya. Det blir således inget gemensamt 
julbord för oss i år. Ett digitalt skulle inte smaka lika gott och inte vara så roligt utan vårt 
gigantiska lotteri. Vi sköter nu den löpande verksamheten via mail och post.

Styrelsearbetet innebär att man får vara med och påverka och lära sig mycket om sjukvården. 
År 2019 hade vi sju styrelsemöten som varade några timmar exkl lunch mm. Kassörsarbetet 
uppskattas till två timmar/vecka och sekreterarens arbete uppskattas till två 2 timmar i 
månaden. Julgåvorna delar man ut på två timmar. Därutöver är det arbete med broschyrer, 
temadagar, utflykter, julbord, gåvor mm. Man får gärna engagera sig mer. Man får genom det 
ideella arbetet möjlighet att ge något tillbaka till vården. Tänk på det.

Jag emotser tacksamt svar från Er som kan tänkas hjälpa till i föreningen via telefon 070 28 
47 783 eller lundblad.arne@telia.com . 

Med en önska om att vi alla klarar oss från Corona. 

God jul och gott nytt år önskar vi i ”Södra”


