
Referat fra online bestyrelsesmøde nummer 8 

Dato | tidspunkt 13. december kl. 18 – 19.30 Møde åbnet af  Formand Carsten Levin 

Ordstyrer Gitte Andersen Referent Hanne Gulløv/Annette Jakobsen 

Fremmødte 

Carsten Levin, Lisbeth Egeskov, Hanne Gulløv, Annette Jakobsen, Merete Andersen, Gert Poulsen, Jesper 

Helmer, Meinhardt Jakobsen, Kaj Birch Hansen, , Gitte Andersen 

Fraværende 

Marie Springer, Lene Moe 

Velkomst 

Formanden byder velkommen, og fortæller, at det har været en rolig periode. Dog er flere i bestyrelsen og 

redaktionen belastet af sygdom, behandlingsopstart og operationer. 

 

Godkendelse af dagsorden for dette møde og referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Dagsorden godkendt og referat fra sidste bestyrelsesmøde også godkendt med en enkelt rettelse på 

deltagernavn.  

Orientering – nyt fra verden omkring os 

Foreningens deltagelse i arrangementer: 

Foreningen følger med i hvad der rør sig i sundhedsvæsenet, i samfundet og i andre patientforeninger. 

Deltagelse i diverse arrangementer, foredrag, konferencer etc. holder bestyrelsen opdateret på den nyeste 

viden og det giver inspiration til fokus, nye aktiviteter og indhold på hjemmeside og i bladet 

 

Foreningens aktiviteter i støbeskeen: 

 

Nordisk samarbejde:  

Foreningen blev inviteret til et møde i januar måned i Helsingborg. Et møde initieret af patientforeningen 

LYLE og det svenske Blodcancerförbundet med formålet at danne en ny forening til et officielt nordisk 

samarbejde. Dette har vi diskuteret i bestyrelsen og en samlet bestyrelse er enig om, at vi ikke på 

nuværende tidspunkt kan deltage da grundlaget er uklart og vi ikke kan være sikre på hvordan det 

forholder sig til de principper vi er forpligtet på jvnf. 

bl.a. https://www.myelomatose.dk/foreningen/samarbejdspartnere/ og vores etiske regler vedrørende 

finansiering. Vi vil dog holde kontakten til den nye forening og vil være med til at styrke udvekslingen om 

fælles vigtige emner i Norden. Vi har i den sammenhæng genetableret kontakten til den Norske 

blodkræftforening. Bestyrelsen har udstukket retningslinjerne og den internationale arbejdsgruppe tager 

initiativerne til det videre forløb og fremlægger løbende for bestyrelsen. 

 

 

 

https://www.myelomatose.dk/foreningen/samarbejdspartnere/


Side 2 

Medlemsarrangementer og netværk 

Netværkskalender for alle netværkene findes her: Netværk Arkiv - Dansk Myelomatose Forening 

Økonomi, medlemmer, IT mm. 

Økonomi: 

Foreningen ender med et underskud på 120.000 kr. som skal tages af formuen, der aktuelt er på 

ca. 650.000 kr.  

Næste bestyrelsesmøde 

Fysisk bestyrelsesmøde den 14. januar kl. 10.00 – 18.00 på hotel Svendborg. 

https://www.myelomatose.dk/netvaerk/

