Protokoll från RHC:s styrelsemöte den 10/10-20
Närvarande: Lotta Johansson, Tove Frisch, Leylufer Deniz, Annmari
Rosenstam, Sirkka Hannula.
Diskussion, information och beslut som fattades:
1

Jag, Tove, RHC:s ordförande, missade p g a Coronans flytande
tidsuppfattning sista inlämningsdag för ansökan om medel hos
Folkhälsomyndigheten med bara en dag. Plötsligt slog det mig att
september hade börjat. Jag gick snabbt in på FHM:s hemsida bara för att
se att sista ansökningsdatum var den 1 sept!!! Så tidigt kan jag inte
minnas att det varit tidigare. Det brukar vara i början på sept men inte
den första. Jag försökte rädda situationen, talade både med FHM och
SLL. FHM är benhård med sina ansökningstider, inte heller fick vi lov
att behålla de pengar vi har kvar till uppskjutna projekt, som vi inte
kunnat utföra i år p g a Coronan. Så vi måste betala tillbaka som vanligt
vid årets slut. SLL svarade vänligt men de håller på att göra om sitt
ansökningsförfarande och visste inte ens när tiden för ansökan skulle bli
men trodde under sommaren 2021. Hur som helst kommer jag att ansöka
både hos SLL och FHM nästa år men de pengar vi då eventuellt får
kommer oss inte till godo förrän 2022, så vi har en reell kris. P g a detta
kommer vi nu att försöka göra så mycket det nånsin går före nyår, så att
vi åtminstone får nytta av de pengar vi har kvar på kontot.

2

Vi kommer snart att köpa in allt kontorsmaterial, se dagordning. Det är
också ett måste för både papper, kuvert, frimärken och agenda
(sistnämnda redan inhandlad) är slut.

3

Glädjande är att vi nu har Swish och alla kan välja att betala gåvor eller
medlemsavgift via Swish, om de vill. Ni finner det också på startsidan på
vår hemsida, www.rhep.se. Vårt Swish-nummer är 123 623 58 40.

4

Eftersom en person i styrelsen inte har ett FB-konto och heller inte vill
ha något, bestämde vi oss för att avsluta FB-styrelsegrupp och i stället
starta en WhatsApp-grupp för styrelsen. 1 sa nej till FB, 1 sa nej till
WhatsApp men vi var fem medlemmar närvarande, så majoriteten vann.
Den nya styrelsegruppen på WhatsApp är nu startad.
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Jag vill uppmana alla att fylla i stigmaenkäten på hemsidan. Den ligger
under nyheter, stigma…, länk i slutet av stigmafliken.
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Jag deltog i ett mycket intressant zoommöte om Liver Cancer Awareness
Month, ett samarbete mellan ELPA, där jag är vice ordförande, och
Digestive Cancers in Europe (DiCE). Håll utkik efter deras nyheter. De
arbetar fantastiskt bra. Bland annat hade de filmat en patient med
levercancer och en läkare. Deras medverkan gjorde stort intryck. Därtill
var specialister inblandade och höll mycket informativa föredrag. Det är
sällan man sitter i zoommöte i timmar och uppslukas -men så var det.
6

Medlemsträff på Skansen söndagen den 15 november, kl 11.30. RHC
betalar inträdet liksom kaffe och kaka/bulle på ett av fiken på Skansen.
Den som vill kan själv betala återstoden till ett årskort för vi kommer
säkert att gå till Skansen även nästa år p g a coronan. Man är utomhus i
frisk luft men kan ändå träffas. Vi betalar för 25 personer. Anmäl er med
sms till mig, Tove på 0705-80 00 25, så fort som möjligt.

7

Föredrag av Peter Roth, själv patient och författare. Han kommer till
Noaks ark och berättar om sin bok Livet, hivet, döden och sitt liv som
multisjuk i början på nästa år. Vi återkommer med datum. Vi kommer att
Covidanpassa sittplatserna.

8

JULLUNCH FÖR MEDLEMMARNA DEN 5 DEC. KL 13.00. HÅLL
TID OCH DAG ÖPPNA. VI ÅTERKOMMER MED EXAKT PLATS.
RHC BETALAR FÖR 25 PERSONER, MEDLEMMAR OCH
ANHÖRIGA ÄR VÄLKOMNA. ANMÄL ER TILL TOVE VIA SMS
PÅ TEL 0705–80 00 25.
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Vi beslöt att också ha ett krismöte om ekonomin med Lotta, Monika
(revisor) och ev. Tove, om hur vi skall lägga upp våra aktiviteter 2021,
när vi inte har några pengar (de tusenlappar vi har från
medlemsavgifterna räcker bara i bästa fall till de fasta kostnaderna för
hemsida, telefon, Swish etc) och då betala 999 kr var till dessa, OM det
finns några pengar kvar i slutet av december.
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Lotta och Tove arbetar just nu på den annons som skall tryckas i Mitti så
snart vi får texten färdig. Vi kommer att ha en annons i de fyra
innerstadsdistrikten, två distrikt i Västerort (Tensta, Rinkeby mm) och i
Botkyrka. Detta för att vi vet att många i dessa kranskommuner bär på
hepatiter utan att veta om det eller utan att veta vart de ska vända sig. Vi
hoppas på detta sätt få fler medlemmar och större spridning av vår
information om leversjukdomar och var man kan få hjälp.
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OBS! Årsmötet 2021 kommer att ligga tidigare än vanligt, redan den 30
Januari!!! Detta för att vi inte behöver vänta in några pengar från FHM
eftersom vi inga får. Vi kommer att träffas på Noaks Ark i Stockholm kl
13.00.
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Vi gläds alla åt att upptäckarna av hepatit C fick nobelpriset. Eventuellt
ska vi skriva till Nobelkommittén för att se om vi kan representeras på
Nobelfesten när en sådan nästa gång kan bli av, eftersom det delvis är
vårt hårda arbete genom åren som gjort att priset till slut har kommit
eller rättare sagt att hepatit C har uppmärksammats internationellt.
Tack för ordet!
Tove
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