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Valberedning
Vi lyckades inte få ihop en valberedning på årsmötet i mars, varför LHC:s
styrelse i Stockholm har agerat i dess ställe.
Revisor
Vi har haft en oberoende revisor, Larsåke Ulfgren, som dock fick bytas ut under
januari 2020, när revisionen skulle slutföras på grund av ögonsjukdom. Vår nya
revisor heter Monika Jagerman. Bytet har annonserats både i styrelsens fbgrupp och på vår nya hemsida, Nya Riksföreningen hepatit C – och andra
leversjukdomar.
Viktiga händelser under året
April: Vi deltog i EASL:s kongress i Wien med föreläsare från hela världen om
hepatitsjukdomar, nya mediciner, behandlingsmetoder, nya forskningsrön,
”best practice”, exempel på lyckade patientlösningar från andra länder,
skademinimering och framtidsvisioner.
ELPA AGM och ELPA symposium samt andra möten med ELPA-medlemmar från
våra olika medlemsländer i Europa (och några utanför) om samarbete och
lösningar. Bl a diskuterades ett möte mellan våra patientföreningar i Norden.

Maj: Föreläsning för medlemmarna i Noaks arks lokaler av specialistläkare
Hannes Hagström om NAFLD/NASH, fettlever, som blivit världens mest
omfattande leversjukdom. Den har gått förbi hepatit C som orsak till
levertransplantationer och drabbar ungefär 30% av befolkningen i västerlandet.
Juli: På WHD (World Hepatitis Day) den 28 juli deltog vi i en ELPA-kampanj med
en liten och söt leverfigur, som fotograferades i landstypiska miljöer i de olika
medlemsländerna. Vår leverbild togs i underskön natur vid spegelblank insjö.
Oktober: Konferens på Hesselby [sic!] slott. Bl a studerade vi treårsplanen till
Folkhälsomyndigheten och planerade hur vi bäst skulle kunna utföra den under
det nya året, 2020. Många genomförbara förslag presenterades.
December: Stor medlemsträff på Moderna museet med guide och visning av
den fasta samlingen, pepparkaksutställningen med otaliga, snillrika objekt av
pepparkaksdeg inför julen på temat ”hetta” och vi åt också söndagsfrunch i
Moderna museets fantastiskt vackra restaurang, om än en något bullrig miljö.
Detta besök var oerhört uppskattat och vi hade god tid till samtal efter
måltiden. Det visade tydligt att kombinationen samtal, sjukdom, bot och kultur
är en riktigt bra blandning.
Verksamheten i siffror
Föreningen fick 50000 kr i bidrag av Folkhälsomyndigheten. Allt användes.
Föreningen fick in 6050 kr i medlemsavgifter (därtill kommer några
hedersmedlemmar).
Föreningen genomförde 5 evenemang eller aktiviteter förutom
medlemsträffar.
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