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Närvarande: Tove Frisch, Lotta Johansson, Leylufer Deniz och Annmari
Rosenstam
1

Då vi i år inte har någon valberedning, kommer lokalföreningen i Stockholm
att föreslå namn till styrelsen inför årsmötet den 22 februari.

2

Den nya hemsidan är nu helt färdig och även lanserad på Google. Den heter
Nya Riksföreningen hepatit C – och andra leversjukdomar. När denna
googlas, ser ni den en bit ner på listan. Ju oftare vi går in och tittar, desto
högre stiger den på Google. Vi kommer inte längre att använda den gamla,
dock finns där en länk till vår nya hemsida.

3

Bank – vi förhandlar om swishkonto.

4

Upggifter inför nästa år: Vi kommer nog, i några fall, i styrelsen att få ta på
oss mer än en uppgift var.

5

Planering av 2020:s aktiviteter:
a) Årsmöten, både LHC och RHC har årsmöte i februari och vi måste
tänka på att kallelse med agenda skall sändas ut minst fyra veckor före
årsmötet och minst två veckor före detsamma skall Verksamhetsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning, Verksamhetsplan för 2020
och Budget för 2020 publiceras på hemsidan.
b) EASL-kongress i april i London. Vi får betalt av ELPA för två personers
medverkan, jag, som vice ordförande för ELPA, måste vara med och
så får vi se vem som har tid och om vi eventuellt har råd att
hjälpa en från LHC att medverka förutom ovan nämnda.
c) Vi planerar att låta patienter och andra få testa sig två dagar under
våren för NAFLD, d v s fettlever, om vi kan samarbeta med läkare på
Karolinska eller med sprutbytesprogrammets mobila enhet.

d)

WHD i juli: Då det är svårt att samla människor mitt under semestern i
juli planerar vi i stället en informativ och upplysande annons om vår
förening för att visa att vi finns och kan hjälpa. Den skall då publiceras
just på Värdshepatitdagen den 28 juli.

e) Under hösten planerar vi en utbildningsdag (heldag) i Stockholm med
föreläsare, experter på olika områden, en kostexpert knuten just
till fettleverdrabbade, en hjärnexpert (helst Anders Hansen om vi
lyckas övertala honom) eftersom hepatit C också är en sjukdom som
drabbar hjärnan och läkare som kan tala om de senaste medicinerna
för och forskningsrönen om sjukdomarna hepatit B och C.
6

Övrigt: Som övrig fråga tog vi upp St.Petersburgsresan för att studera
deras mycket framgångsrika mobila enhet för hepatit C-patienter, en
uppsökande och behandlande enhet. Problemet är Ryssland, som försvårar
och fördyrar resan på alla sätt. Man måste ha inbjudan till var och en,
speciell försäkring som Ryssland accepterar och svindyra visum. Därför
beslutade vi att se tiden an. Resan skall göras i februari men vi får se tiden
an, innan vi vet om representanter kan åka både från riksföreningen och
lokalföreningen. Vi får avvakta externt beslut om finansiering, innan vi
kan besluta detta.

7

Stort tack för gott samarbete under året som gått sedan vår nya
styrelse bildades och lycka till med arbetet under 2020.

Stockholm den 31/12-19
Tove Frisch, ordförande RHC

