
Referat från styrelsemötet 201008 med lite extra om våra aktiviteter 
 
 
 
Detta möte var ett digitalt möte via teams där vi även hade gäster inbjudna. 
Syskon-Gustav berättade om läget på sjukhuset och den tillfälliga flytten på sjukhuset från 
95 till 65 som beräknas till 6 månader då barnsjukhuset renoveras och hur planerna går 
med tonårsrummet, det verkar bli ett bra ställe att hänga på. 
 
Barbro Netin Olofson och Britt Gustavsson var med och pratade om MusikBojen, en 
verksamhet för drabbade barn, föräldrar och syskon som har musikterapi på sjukhuset i 
Uppsala som Barncancerfonden Mellansverige nu går in och stödjer ekonomiskt. Det verkar 
vara en givande aktivitet och ni som varit där får gärna återkoppla om er upplevelse. 
 
Lite kort från fonden är att det jobbas på med en omorganisation som inte ännu är riktigt klar 
och efter stormötet som var jobbas det på att samla information för att framöver utforma en 
ny vision och verksamhetsidé.  
 
Fonden jobbar även på att ta fram olika webbaserade föreläsningar och aktiviteter till 
medlemmarna att ta del av. Vet att jag såg häromdagen att den 11 november är det en 
inspirationsföreläsning med Hanna Olvenmark som peppar och inspirerar till god 
vardagsmat. Det har även varit en serie i tre delar om sorg som vände sig till de som mist 
ett barn eller syskon, eller stått i annan nära relation till barnet.  Och skulle det vara så att ni 
missat “Barncancerfonden talar allvar”-fyra livesända seminarier som sändes under 
september så finns dessa att se i efterhand. 
 
Flera föreningar och även Mellansverige jobbar med att se över sina medlemsregister och 
tar bort medlemmar som inte ses som aktiva då betalningen av medlemsavgiften uteblivet. 
Vi har en bra föreningsinformatör som kollar först innan någon plockas bort så om man mot 
förmodan glömt att betala in årets avgift så plockas man inte bort automatiskt utan får då en 
fråga om det först. 
 
Styrelsen har planer på två större aktiviteter för medlemmarna under 2021 då vi firar att vår 
förening fyller 40 år men det är något vi också får återkomma med, då läget som ser ut 
som det gör…. men jag hoppas att detta går att genomföra och jag tror det är nåt ni kommer 
att gilla. 
 
Jag som skriver heter Jessica Albinsson och bor i Hudiksvall, längst norrut i vår förening, där 
jag är aktiv i den stödgruppen och känner mig väldigt engagerad i detta med våra 
aktiviteter, det är ju en stund där vi medlemmar har möjlighet att träffa andra och utbyta 
erfarenheter eller att bara få en efterlängtad guldstund i den annars kanske jobbiga 
vardagen. 
 
Nu i slutet av oktober ska ju stödgruppernas handlingsplaner vara inne där de aktiva i 
grupperna planerar för våra kommande aktiviteter under 2021.  
Hur kommer det nu bli???? 
Ja det går ju inte att förutspå och vet vi inte riktigt vad som händer men vi kommer att göra 
så gott vi kan, vi gör lite anpassade förslag till aktiviteter som vi hoppas ska kunna bli 



genomförbara. Jag förstår att det är lätt som aktiv i en stödgrupp att tappa orken och 
motivationen under denna ovisshet men kom ihåg alla ni som jobbar med att ordna 
aktiviteter att ert arbete är så mycket värt för så många -så håll i och håll ut. Styrelsen 
följer läget och rekommendationer och återkommer när det är fritt fram igen och vilka 
anpassningar som är ok. 
Och för er som väntar och väntar och väntar och väntar på att få vara med på aktiviteter så 
kan jag ändå glädja er med att vi håller på att utforma några digitala aktiviteter så oavsett 
pandemi eller inte så kommer det förhoppningsvis finnas något för er som erbjuds under 
2021. 
Vill du vara med att engagera dig i en stödgrupp?  eller har du bra idéer eller önskningar så 
hör gärna av dig. 
 
Tyvärr så kommer det inte bli några julbord i år men jag har på känn att tomten kommer 
med en överraskning till barnen iallafall…övrigt under året så jobbar Tomten inom industrin 
och har ett eget företag som tillverkar skäggprodukter. Men snart så tar det “riktiga jobbet 
vid” och Tomten klär på sig sin röda rock, putsar käppen, fixar till skägget och han 
dyker upp på en skärm nära dig- så håll utkik! 
 
/Jessica Albinsson 
 
 
 


