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Information om verksamheten
Barncancerföreningen 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.
Barncancerföreningen 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.
Valberedningen består av: Marianne Ögren, Tarja Isaksson, Anna-Lena Lindgren och
Marika Rosendahl. Under året har föreningen haft 6 styrelsemöten.
Styrelsen har sedan årsmötet 2012 haft följande sammansättning.:
Ordinarie
Hans Gedda, ordförande
Per-Olof Andersson
Per Hellgren
Carina Johansson
Elin Lindberg
Lina Björk Larsson
Maria Lindblom
Ann-Christin Brännmark

Suppleanter
Gabriella Bergman
Annelie Öhman
Revisorer
Roger Tapper
Robert Andersson

Stödgrupper
Familjekontakt
Birgitta Gedda
Carina Johansson

Seneffekter
Marika Rosendahl
AnnaLena Lindqvist

Ungdomsgruppen
Caroline Bergkvist

Vi som mist
Annelie Öhman

Syskongruppen
Elin Lindberg
Caroline Karlsson

Marknadsgruppen
Hans Gedda

Unga vuxna
Maria Lindblom

Utbildningsgruppen
Ulf Forss

Medicinska gruppen
Ingrid Lundberg -Andersson
F
Förutom dessa, finns 7 lokala grupper som ansvarar för aktiviteter i närområdet.
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Det gångna året
Här följer en sammanfattning om aktiviteter som är gjorda 2012 och om
föreningen i stort.

Antal medlemmar
Vi har 2 225 medlemmar i kategorierna huvudmedlem, familjemedlem,
stödmedlem och företagsmedlem (13 st). 2 nya företag har tillkommit som
företagsmedlemmar. Vi har ökat det totala medlemsantalet med 140 medlemmar
från fjolåret.

Administration
På kansliet finns en föreningssamordnare på 75%, varav 50 % finansieras av
Barncancerfonden, samt en informatör på 40%. För att spara pengar, görs så
få pappersutskick som möjligt. Vi använder därför i hög grad Internet och epost som informationskälla.
Statistik webb/Nyhetsbrev
Under 2012 hade vi 11 988 besök på vår webbplats, varav 7 176 var unika
besökare. En ökning från fjolåret med ca 42 %.
Under året har 40 nyhetsbrev skickats ut via e-post till 182 prenumeranter. Vill
man ha nyhetsbrev, anmäler man detta på webbplatsen.

Aktiviteter
I föreningen finns ”Familjekontaktsgruppen”, ”Ungdoms- och syskongruppen”,
”Unga vuxna”, ”Vi som mist-gruppen”, ”Seneffektsgruppen”, ”Medicinska
gruppen” och ”Marknadsgruppen”.
Vidare finns lokala grupper som anordnar aktiviteter för barn och familjer i
närområdet.
Under året har följande aktiviteter ägt rum:
Baddag
I februari bjöds familjer på en härlig baddag i Örnsköldsvik och Boden. Sedan
träffades familjerna till en gemensam måltid. Under december hade man
jultvagning på Pite havsbad och på Paradisbadet i Ö-vik istället för julbord för
familjer i det området.
Bowling
I Luleå har man bowlat tillsammans och sedan samlats för en gemensam måltid.
Cirkus och Tivoli
Inneliggande familjer bjöds på cirkus i slutet av sommaren. I Sundsvall deltog
föreningsrepresentanter i stadsfestens tivoli.
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Ungdomsstormöte
I år var ungdomsstormötet i Västervik och arrangerades av Östra Götaland. Några
av våra ungdomar och syskon deltog i lägret.
Höstträff
Istället för föreningens höstmöte, samlades familjer från hela Sverige på Liseberg i
Göteborg för att fira att Barncancerfonden fyllde 30 år. Trots att regnet öste ned,
var det lyckade dagar med en mängd artister och många åkattraktioner.

Sommarläger
Sedan två år tillbaka har vi ett samarbete med KFUM där vi under en sommarvecka
deltar i dagläger för inneliggande barn och syskon vid Nydalasjön i Umeå. Här finns
kanoter, studsmatta, klättervägg mm. Syskonstödjaren åker dit med syskon. Sjuka
barn och föräldrar deltar i den mån de kan och vill.
I juli månad hölls ett vildmarkscamp ”Wild Kidz kollo” i Luleå för föreningens
familjer. Fyra roliga dagar som spenderades utomhus i naturen med utmaningar,
lekar och ett och annat oväntat besök.
För syskon till inskrivna barn på Barn 3, hölls ett syskonläger under tre dagar i
Lycksele. Besök på djurpark, minigolf mm stod på agendan (ålder 9-18 år).
Insamlingar
Barncancerfondens koncept ”Spin of hope” har körts i februari. ”Spin of hope” och
Diggilooturnén samarbetar med fonden, men föreningen sköter insamlingar och
information på plats. Fonden fördelar sedan pengarna från ”Spin of hope” till
samtliga föreningar i landet.
Till Internationella Barncancerdagen, som infaller 15 februari, hölls ett antal
insamlingar runtom i vår region: Gällivare, Boden, Vindeln, Skellefteå, Umeå och
Sundsvall. En insamling gjordes också senare under året på Ica Maxi i Umeå.
I november hölls en Country gala ”Country fights cancer” i Sundsvall till förmån för
föreningen.
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Årsmöte med familjehelg
Årsmötet hölls på hotell Aurum i Skellefteå med en mängd aktiviteter. Till middagen
underhöll Linn & Pontus med vackra låtar från sin ”Charity show” – en insamling
som gjordes 2011.
Barn 3
Nytt för 2012 är att Barncancerfonden tagit över finansieringen av syskonstödjare.
Tidigare har föreningen ansvarat för syskonstöd 50% sedan 2006.
På Barn 3 har föreningen hållit med:




Clowner en kväll i veckan (sedan 1998)
Bildpedagog en dag i veckan (sedan 2004)
Massör en dag i veckan (sedan 2008)
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.
Skoldagar
Sjukhuslärarna höll under våren ett endagseminarium för lärare som har elever
inskrivna på Barn 3. Förläsning hålls av doktorer, syskonstödjare m fl och syftar till
att bättre förbereda skolan på vad det innebär att behandlas för cancer och
eventuella effekter i skolan. Lärare kom från hela regionen och dagen var mycket
uppskattad.
Skördefest och miljödagar
I slutet av augusti såldes smycken och nallar vid skördefesten i Boden. I samband
med detta hade man också en bössinsamling.
Julbord
Till jul samlades vi till julbord i Sundsvall och i Ratan utanför Umeå. Julbordet i
Malmfälten fick ställas in pga. för få anmälningar.
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.
Övrigt
Fyra medlemmar i föreningen deltog i SIOOP i London i oktober, det stora
internationella barncancersamfundet där man uppdateras på ny forskning och kan
se hur cancervården fungerar i resten av världen.
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Samarbetet med Kulturverket i Umeå har fortsatt på Lekterapin vid Norrlands
universitetssjukhus. Arbetet där barnen skriver text och musik, ska sammanställas
till en stor fotbollsmusikal under Kulturhuvudstadsåret 2014. En konsert med
barnens texter hölls under hösten.
Kokboken ”Lustfyllda mellanmål” som föreningen var med och tog fram 2011,
tilldelades 2012 andra pris i kategorin” Best Fundraising Book Europé” i Gourmand
World Cookbook Awards.
På Scandic i Sundsvall har man träffats över långa söndagsfrukostar vid ett par
tillfällen under året.

Rekreation - boende
Föreningen äger Tomtebo i Hemavan, en rekreationsplats för familjer där man kan
återhämta krafter i natursköna omgivningar. Tomtebo hyrs ut till föreningens
medlemmar, med en prioriteringsordning till de som har störst behov.
Föreningen har också två lägenheter i anslutning till sjukhuset, där familjer kan bo
tillsammans under längre behandlingsperioder. Även anhöriga till familjen får låna
lägenheten. Berghemslägenheten är flyttad till plan 1 och är helt nyrenoverad.

Resebidrag
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.
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Nyheter 2012
Hjältarnas Hus
Föreningen jobbar för att ett anhörigboende ska byggas i anslutning till Norrlands
universitetssjukhus. I södra Sverige finns 5 Ronald McDonaldhus i anslutning till
regionsjukhusen. Då vi inte fått något sådant till Norrland, driver föreningen frågan
och har tillsatt en projektledare som aktivt arbetar för att få ett ”Hjältarnas Hus”
på plats. Hjältarnas Hus omfattar alla sjuka barn oavsett diagnos och ska i mån av
plats också gälla sjuka föräldrar med barn i familjen. Målsättningen är att huset ska
stå på plats 2017.

Vi som mist/Sorgegrupper
En större satsning gjordes under våren för familjer som mist ett barn (räknat 2009
och framåt). Under tre helger träffades cirka 15 familjer, både barn och vuxna, i
organiserade sorgegrupper för att bearbeta och dela sina erfarenheter.
Senare under hösten tog några av deltagarna initiativet till en bredare ”Vi som mist
träff” i Härnösand.

Flytt av kansliet och renovering av Berghemslägenheten
Kansliet återfinns nu i den ”gamla” Berghemslägenheten på Rågången 12 B,
903 37 Umeå. Tack vare flytten kan vi få ned kostnaden för kansli och tillfälliga
övernattningar, då kansliet också innehåller övernattningsmöjlighet samt
sammanträdesrum. En ny likadan lägenhet köptes för familjernas bruk, men på
plan 1, då den tidigare lägenheten på tredje våningen var opraktisk för familjerna.
Under hösten har familjelägenheten renoverats med nya tapeter, målade tak och
helt nya möbler.
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Inför 2013
Hjältarnas Hus
Arbetet med Hjältarnas Hus fortsätter. Vi har fått en tomt i sjukhusparken vid
Norrlands Universitetssjukhus från Västerbottens läns landsting. Under året
kommer arkitekter att rita huset, insamlingsaktiviteter att äga rum och bearbetning
av andra organisationer att ske. Fondasökningar mm ska skrivas och skickas. I
augusti kommer Hjältarnas Hus att finnas med på Noliamässan. Läs mer om
Hjältarnas Hus på hjaltarnashus.se
Namnbyte
Diskussionerna runt byte av namn från förening till fond, har pågått under flera år.
Ett namnbyte skulle stärka varunamnet och minska förvirring mellan fond och
förening. Det har resulterat i att Barncancerföreningarnas styrelser föreslagit att
samtliga föreningar byter namn, för vår del till Barncancerfonden Norra. Frågan
kommer att behandlas på årsmötet den 13 april och vid ett extra årsmöte senare
under året. Planen är att namnbytet ska genomföras vid årsskiftet 2013-2014
Tomtebo och lägenheten på Östermalm får en upprustning
Lägenheten på Östermalm i Umeå och huset Tomtebo i Hemavan ska få sig en
upprustning i form av nya möbler och mindre renoveringsjobb under 2013.
Ride of hope
För första året kommer cykel loppet ”Ride of hope” att utgå från Umeå som
nordligaste startpunkt. Sydligaste startpunkten är Lund och loppet avslutas i
Stockholm 11 augusti.
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