VÄLKOMSTBREV, ÅRSMÖTESPROTOKOLL OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021
Först och främst vill jag förstås hälsa er välkomna till ett nytt, förhoppningsvis
friskare och mera aktivt, år i föreningen RHC – och andra leversjukdomar.
Idag är det exakt två veckor tills vi skulle ha haft vårt årsmöte, den 30 januari
2021. Nu blir det i stället i form av detta protokoll.
Fyra veckor före mötet sände jag ett brev till alla medlemmar med uppgifter
om hur vi i styrelsen hade tänkt oss 2021, eftersom vi på grund av
restriktionerna under coronaepidemin inte har möjlighet att genomföra
årsmötet som planerat.
Ni medlemmar inbjöds då att säga vad ni tyckte om våra förslag. Jag har bara
fått ett enda svar och det var helt igenom positivt. Förslaget har därmed, anser
vi, godkänts av styrelsens medlemmar samt av vår revisor.
Det innebär att 2021:s styrelse ser ut så här:
Styrelsemedlemmar
Ordförande och sekreterare Tove Frisch
Vice ordförande Tommy Lilo
Kassör Lotta Johansson
Ledamot Leylufer Deniz
Ledamot Annmari Rosenstam
Suppleant
Sirkka Hannula
Extern revisor
Monika Jagerman
Från och med idag ligger också alla årsmöteshandlingar upplagda på vår
hemsida, så att ni alla kan läsa igenom dessa; verksamhetsberättelse,
balansräkning, resultaträkning, revisionsberättelse.
Verksamhetsplan för 2021, är svår att göra, svårt att överblicka vad som
händer med epidemin, om vi alls kan ses eller om vi får vaccin i tid.
Däremot kan jag säga lite om visionerna vi hade förra året att Sverige ser ut att
bli ett av de första länderna att faktiskt klara av att eliminera hepatit C till 2030,

vilket var en av våra visioner. Den nationella handlingsplanen för hepatit C blir
därför mindre angelägen. Nära samarbete med forskar, förhoppning om hep Bbot och större kunskap om MAFLD/NASH ligger kvar som visioner även i år.
Därtill har vi en ny, nämligen att bli duktigare på att ge folk stöd och hjälp i
frågor som rör de sällsynta leversjukdomarna. Därför ser ni på hemsidan att vi
nu har gjort egna flikar till de olika sjukdomarna för att det lättare ska gå att se.
Vi följer utvecklingen och meddelar er via hemsidan så fort vi vet mer och vet
om vi kan återuppta aktiviteter och träffar igen.
Detsamma gäller budgetförslaget. Vi kommer inte att ha ett enda öre utöver
medlemsavgifterna under 2021, vilket medför att alla våra eventuella
aktiviteter kommer att vara lågbudgetdito. Detta är också anledningen till att
vi, som jag skrev i mitt medlemsbrev fyra veckor före ”årsmötet”, under 2021
tvingas höja medlemsavgiften till 100 kr per man. De pengar vi har på
medlemskontot räcker bara precis till alla fasta kostnader. Däremot kommer vi
att få hjälp av LHC att ordna mat eller dylikt, om och när vi kan återuppta våra
träffar.
Jag hoppas att ni hittar alla handlingar på hemsidan, www.rhep.se.
Riktigt god fortsättning!
Tove

