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Barncancerfonden Norra har funnits som förening sedan 1981. Vårt upptagningsområde sträcker sig 

över halva Sverige och inkluderar de fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland och Jämtland.  
Barncancerfonden Norra har som mål att anskaffa medel för att ge stöd till 

cancersjuka barn och deras familjer. Föreningen ska bevaka familjernas intressen, 

upprätthålla familjekontakt samt stödja personalen i vården av barnen och 

familjerna. I övrigt ska föreningen informera om framsteg och rön inom vård och 

forskning för cancersjukdomar. 

Styrelsen har sedan årsmötet 2014 haft följande sammansättning.  

Under året har föreningen haft ett konstituerande och tio styrelsemöten. 

  

Ordinarie Suppleanter 
Hans Gedda, ordförande Jonas Fahlman 
Katarina Hjertell, vice ordförande Helen Tjikkom Palo 
Per Hellgren, kassör  
Carina Johansson, sekreterare Revisorer 
Per-Olof Andersson Roger Tapper 
Annelie Öhman Robert Andersson 
Ann-Christin Brännmark  

 

     Stödgrupper 

Familjekontakt 
Birgitta Gedda 
Carina Johansson 
 

 Sen effekter 
Marika Rosendahl 
Anna-Lena Lindqvist 

 

Ungdomsgruppen 
Nathalie Friberg 
 

 Vi som mist 
Annelie Öhman 

 

Syskongruppen 
Nathalie Friberg 
 
 

 Marknadsgruppen 
Hans Gedda 

 

Unga vuxna 
Nathalie Friberg 

 Utbildningsgruppen 
Ulf Forss 
 

 

Medicinska gruppen 
Ingrid Lundberg – Andersson 
 
Valberedning 
Marianne Ögren, sammankallande 
Anna-Lena Lindqvist 
Marika Rosendahl 

   

 

Förutom dessa, finns 7 lokala grupper som ansvarar för aktiviteter i närområdet. 



Det gångna året 

Här följer en sammanfattning om aktiviteter som är gjorda 2014 och om föreningen i stort. 

Antal medlemmar 

Vi har 2045 medlemmar i kategorierna huvudmedlem, familjemedlem, stödmedlem och 

företagsmedlem (15 st). 1 nytt företag har tillkommit som företagsmedlem. I december bytte 

föreningen program för medlemsregistret från SPCS till Fortnox.  En genomgång av 

medlemsregistret har påbörjats under slutet av året och fortsätter under 2015. 

Administration 

Under året har förändringar skett på kansliet. Daniel Marklund jobbar nu sedan den 1 

oktober, 100% som föreningsinformatör, vilket finansieras av fonden. Per-Erik Lindgren 

jobbar kvar på kansliet som projektadministratör och för Hjältarnas hus och hans tjänst är 

finansierad av Barncancerfonden Norra. För att spara pengar och miljö, görs så få 

pappersutskick som möjligt. Vi använder därför i hög grad Internet och e-post som 

informationskälla. 

Statistik webb/Nyhetsbrev 

Under 2014 hade vi 14 088 st besök på vår webbplats, varav 5858 st var unika besökare. 

Vi har tyvärr haft problem med nyhetsbreven under hela året, som därför inte gått ut till våra 

medlemmar. Förhoppning är att det skall börja fungera så snart som möjligt igen.  

 

Aktiviteter  
Följande aktiviteter har ägt rum under året: 

Årsmöte med familjehelg hölls i Skellefteå i mars och höstmötet genomfördes i Örnsköldsvik i 

oktober. Det var bra uppslutning på båda träffarna. 

Baddagar 

En baddag genomfördes i februari i Örnsköldsvik på Paradisbadet.  

På hösten var det baddagar i Boden på Nordpoolen och i Sundsvall på Himlabadet.  

Vi som mist-träff 

Vi som mist-träffen var under 2014 belagd till Sestola Gård, Kramfors. 

Utflykter 

En aktivitetsdag anordnades i Sundsvall med bowling och gemensam middag.  

Helgfrukost 

Sundsvall har fortsatt med helgfrukostträffar. Ett enkelt och trevligt sätt att träffa familjer i 

närområdet. 



Mässor  

Barncancerfonden Norra har deltagit på stora Nolia i Piteå och Skördefest och miljödagar i Boden. 

Det inbringade runt 70 000 kr. 

Julbord 

Till jul samlades vi till julbord i Östersund, Skellefteå, Sundsvall, Ånäset, Åsele och Kiruna. 

I Piteå samlades medlemmar till julbowling och i Örnsköldsvik till julbad. 

Julmarknader och skyltsöndagar 

Inför julen deltog medlemmar med insamling till föreningen på ett antal julmarknader och 

skyltsöndagar. Föreningen fanns representerad på julgalan och skyltsöndagen i Skellefteå, 

julmarknaden på Fagervik utanför Piteå, skyltsöndag i Piteå, skyltsöndag i Hoting, 

julmarknaden i Örnsköldsvik och julmarknaden i Vindeln.  

Ungdomsstormöte 

Ungdomsstormötet hölls i Kiruna, där Barncancerfonden Norra stod för arrangörskapet, med mycket 

skoj att göra som besök i gruvan och en helikoptertur över staden.  Nästa år är det Barncancerfonden 

Västra som håller i stormötet, som då förläggs till Camp Bokenäs i Bohuslän. 

Internationella Barncancerdagen 

På flera orter i vårt upptagningsområde ordnades det olika aktiviteter i samband med Internationella 

Barncancerdagen i februari. 

I Kiruna riktades blickarna mot Hopp och eftertanke kring barncancer.  

Maria Fjellborg och Kimberley Ahlström gjorde en Cube of life i järnvägsparken där man kunde tända 

ett ljus sätta upp en bild direkt på snökuben på någon nära hjärtat eller någon man saknade.  

Även på Lombolo gjordes en insamling tillsammans med Kiruna IF och Kiruna IF ungdom där en av 

spelarna bland pojkar 04 som själv varit drabbad åkte in tillsammans med A laget och satte sig på den 

blå stolen. Alla entréintäkter gick till Barncancerfonden Norra vid denna match.  

I Piteå genomfördes en boogiewoogie-kurs där alla fikapengar gick till Barncancerfonden Norra. 

I Luleå var medlemmar på plats på Shopping och stod med bössor samt sålde änglar. 

Bössinsamling 

På ett antal olika orter och i ett antal butiker, står bössor utställda för att samla in pengar till 

föreningen. Bössorna töms av föreningens representanter som sedan sätter in pengarna på 

banken. 

Hjältarnas Hus 

Barncancerfonden Norra stöttar Hjältarnas hus med ett årligt bidrag till verksamheten. I 

december blev avtalet klart mellan Västerbottens landsting och Hjältarnas Hus för ansvar av 

driften. Huset beräknas stå klart 2016. 

Spin of Hope 

Föreningen var även aktiv inom Spin of Hope. Exempelvis genomfördes det i Skellefteå och drog in 

närmare 50 000 kr.  

http://www.barncancerfonden.se/sodra/Aktuellt/kalendarium/ungdomstorlager-bokenas/


Barn 3 

På Barn 3 har föreningen tillfört medel för att täcka kostnader för: 

 Clowner en kväll i veckan (sedan 1998) 

 Bildpedagog en dag i veckan (sedan 2004) 

 Massör en dag i veckan (sedan 2008) 

 Lustfyllda mellanmål 2 gånger/månad 

Alla föreningens aktiviteter på Barn 3 syftar till att stärka livslusten och kämparandan hos de 

drabbade barnen, syskonen och föräldrarna. Vi tror också att det kan hjälpa barnen i sin 

bearbetning av det som händer. 

Material såsom filmer, Tv-spel, sällskapsspel köps också in av föreningen. 

Onsdagsfika 

Onsdagsfika på Barn 3 är en kär tradition, där inneliggande familjer får möjlighet att träffa 

varandra och föreningen. Till våren avslutades onsdagsfikat med en grillbuffé. Till jul kom 

jultomten med fika/godis och julklappar till barnen.  

 

Rese bidrag 

Föreningen beviljar varje år ett resebidrag till färdigbehandlade familjer för rekreation och 

återhämtning. Resebidraget kan sökas en gång och är för närvarande på max 4000 kr/person. 

Resebidrag går inte att söka under 2015. Dock kommer resebidragsansökningar som lämnats in 

under 2014 men ännu ej beviljats att betalas ut under 2015. 

Nyheter 

Lägenheterna på Berghem och Östermalm skall under 2015 renoveras.  Även Tomtebo i Hemavan 

skall få nya kök. 

Hjältarnas Hus är nu en egen förening. Katarina Hjertell sitter med i styrelsen som representant 

för Barncancerfonden Norra. 

I början av december flyttade kansliet till nytt kontor på Umestan, eftersom man blivit 

trångbodda på Berghem då det är tre personer som jobbar där varav två är engagerade för Norra 

och en som är projektansvarig för Hjältarnas Hus som jobbar där. Ny adress är Umestan 

Företagspark hus 3, 903 47 Umeå, telefonnumret är som tidigare 090-77 27 00. 

 

Inför 2015 

Namnbytet till Barncancerfonden Norra innebär att vi har påbörjat arbetet med att ta fram nytt 

material i form av broschyrer, kuvert mm, detta arbete fortsätter under 2015. 



Under slutet av 2014 och början av 2015 är det mycket på gång ute bland medlemmarna eftersom 

det beslutades att vi skall göra en föreningsresa till Kroatien i slutet av juni. Medlemmarna som 

anmält sig måste vara aktiva och samla in pengar till resan vilket gjort att det händer mycket och 

det är roligt att se hur kreativiteten flödar. 


