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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 2015 haft följande sammansättning.
Under året har föreningen haft ett konstituerande och sex styrelsemöten.
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Förutom dessa, finns 6 lokala grupper som ansvarar för aktiviteter i närområdet.

Det gångna året
Här följer en sammanfattning om aktiviteter som är gjorda 2015 och om föreningen i stort.
Antal medlemmar
Föreningen har 1863 medlemmar i kategorierna huvudmedlem, familjemedlem, stödmedlem och
företagsmedlem (11 st). Genomgången av medlemsregistret som påbörjades under 2014 har
slutförts under 2015.
Administration

Kansliet har under året varit bemannat av två anställda. Daniel Marklund som arbetar
som föreningsinformatör, där tjänsten finansieras av Barncancerfonden. Samt Per-Erik
Lindgren som arbetar som föreningskoordinator och för Hjältarnas hus, tjänsten är
finansierad av Barncancerfonden Norra.
För att spara pengar och miljö, görs så få pappersutskick som möjligt. Vi använder därför i
hög grad föreningens hemsida, sociala medier och e-post som informationskälla.
Nyhetsbrev
Föreningens nyhetsbrev har kommit ut en gång i månaden under 2015.
Övrigt
Under 2015 har föreningens lägenheter på Berghem och Östermalm renoverats. Tomtebo i
Hemavan har fått nya kök och ett av badrummen har renoverats. Utöver detta har föreningen
även infört ett nytt digitalt bokningssystem för vistelser på Tomtebo.

Aktiviteter
Följande aktiviteter har ägt rum under året:
Årsmöte med familjehelg hölls i Luleå i april och höstmötet genomfördes i Umeå i september. Det
var bra uppslutning på båda träffarna.
Vi som mist-träff
Vi som mist-träffen var under 2014 belagd till Sestola Gård, Kramfors.
Helgfrukost
Frukostträffar genomfördes ett antal gånger under året i Umeå och Sundsvall. Ett enkelt och trevligt
sätt att träffa familjer i närområdet.
Mässor
Barncancerfonden Norra har deltagit på stora Nolia i Umeå och Skördefest och miljödagar i Boden.
Julbord
Till jul samlades vi till julbord i Östersund, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Åsele och Kiruna.
I Örnsköldsvik samlades medlemmar till julbad.
Medlemsresor
I juni genomförde föreningen en medlemsresa till Split i Kroatien. Cirka 250 medlemmar

deltog på resan och njöt av sol och värme under en vecka. Inför resan skulle de medlemmar
som deltog genomföra egna aktiviteter/insamlingar för att få åka med. Detta resulterade i
att aktiviteten bland föreningens medlemmar var hög under 2015.
Ungdomsstormöte
Ungdomsstormötet hölls i Bokenäs, där Barncancerfonden Västra stod för arrangörskapet, med
mycket skoj att göra som bad och båtturer. 2016 är det Barncancerfonden Stockholm Gotland som
håller i stormötet, som då förläggs till Happy Tammsvik i Bro utanför Stockholm.
Internationella Barncancerdagen
På flera orter i vårt upptagningsområde ordnades det olika aktiviteter i samband med Internationella
Barncancerdagen i februari.
I Sundsvall genomfördes en välgörenhetskonsert i Sättna kyrka där körerna Gårdstjärnorna,
Gårdtjärns ungdomskör, Kör´n samt Indals Finest-Stige skola uppträdde. Även artisterna Peter
Fernaeus & Verkligheten och artisten Jessica Falk deltog på konserten. Alla intäkter från konserten
gick oavkortat till Barncancerfonden Norras verksamhet.
I Luleå var medlemmar på plats på Shopping och stod med bössor samt sålde armband.
Utöver dessa aktiviteter uppmärksammades dagen på flera andra orter i föreningens
upptagningsområde.
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. Under
2015 har det bland annat blivit klart med byggentreprenören Nåiden Bygg AB som får förtroendet
att bygga Hjältarnas hus. Huset beräknas stå klart 2017.
Spin of Hope
Föreningen var även aktiv inom Spin of Hope. Exempelvis genomfördes det i Sundsvall.
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.
Övriga aktiviteter
Medlemmar från föreningen deltog under Utemässan i Lycksele i maj där de informerade
besökarna om föreningen och även samlade in pengar.
Senare under maj månad deltog föreningen på ICA Nordmalings vårfest som hölls till förmån för
Barncancerfonden Norra. Totalt gav detta cirka 36 000 kr till föreningens verksamhet.
Föreningen var även representerad på Gränshandelsmarknaden i Tärnaby i juli månad.
Medlemmar informerade om vår verksamhet och höll i ett lotteri, totalt samlade man in 20 110
kr.

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 gick inte att söka under 2015.

