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Referat av styrelseprotokoll för Barncancerfonden Mellansverige 160206 
 

Ekonomi:  
Ekonomin rapporteras vara god.  

Årsredovisningen för 2015 signeras.  

Åke Lindahl kommer tillsammans med kontaktperson på Handelsbanken se över 

våra nuvarande placeringar så att de inte strider mot vår antagna 

placeringspolicy.  

Diskussion förs med Åke Lindahl om att tydliggöra beviljade medel samt 

uppskattade kostnader för styrelsearbete i månadsrapporterna. 

 

Barncancerfonden: 

Ett varumärkesråd har skapats, Olof Frode och Jenny Marsch representerar vår 

förening i rådet. 

Styrelsen nominerar Eva-Lotta Johansson, Henrik Ericsson och Helena Larsson 

till Barncancerfondens styrelse.  

 

Föreningsinformatör: 

Olof Frode rapporterar på styrelsens blogg att han bland annat arbetat med:  

* Dokument till årsmötet; Årsredovisning och Verksamhetsberättelse  

* Utskick av medlemsavgift  

* Storvreta IBK:s välgörenhetsmatch där vi är förmånstagare  

* Internationella barncancerdagen  

* Medlemshelgen den 9 – 10 april  

* Ungdomsstorlägret, Camp Happy, 5 – 8 maj  

* Utskick av folder med information om samtalsstöd till alla A-medlemmar

  

Lägenheter:  

Sälen: I arbetet med att försöka byta till en bättre anpassad lägenhet för alla våra 

medlemmar ska nu Monika Pousette inspektera en lägenhet där ägaren visat 

intresse för ett eventuellt byte.  

Uppsala: En vattenläcka har skett i en utav lägenheterna och en del av golvet ska 

bytas ut. 

 

Ansökningar: 

Styrelsen har beviljat en ansökan från syskonstödjare Gustav Westerholm 

avseende inköp av köksredskap till föräldraköket på avdelning 95A, 

Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Ansökan avser även inköp av sulky för 

transport av barn till olika undersökningar.  

En inkommen ansökan om nationell retinoblastom-träff har också beviljats.  
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Föreningsutveckling: 

Styrelsen träffade under fredagen syskonstödjaren Gustav Westerholm som 

berättade för styrelsen hur han arbetar med sitt uppdrag. Mötet var mycket 

givande och styrelsen kommer ta med sig tankarna från mötet i det fortsatta 

styrelsearbetet.  

 

Planering:  

Inget stormöte kommer att hållas i Barncancerfondens regi detta år, styrelsen 

diskuterar en eventuell kickoff eller liknande för våra stödgrupper.  

Planering inför medlemshelg och årsmöte den 9-10 april.  

 

Övrigt: 

Lennart Carlsson har meddelat sin avgång som lekmannarevisor. 

 

Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum den 22 mars.   

 

 


