Årsrapport 2020
Lokallagets arbeid siden forrige årsmøte
Her gir dere en beskrivelse av
- arbeidet som lokallaget har gjort i året som har vært: se avsnitt Aktiviteter
- spesielle saker dere har satset på, lyktes med og utfordringer dere har hatt:
• Ifm Kjennetter-aksjonen sto noen av oss på stand på et av byens kjøpesenter.
Informasjonsarbeidet gikk bra frem til vi fikk beskjed av senterets vekter om at vi fikk ikke ta
kontakt med de som gikk forbi; folk måtte henvende seg til oss. Dette gjorde da at
informasjonsarbeidet ble amputert.
• Lokallaget har hatt utfordringer med å ha oppdaterte medlemslister. De som står inne i
systemet er heller ikke oppdatert. Lokallaget etterlyser kontakt med HS etter at Mette
overtok som leder. Bortsett fra Lokallagssamling digitalt, har vi ikke hørt noe fra HS siden
2019.
• Vi har hatt fokus på informasjonsarbeid.
• Vi har fortsatt hatt fokus på å øke medlemsmassen vår gjennom invitasjoner til
medlemskvelder og stands i regionen. Dette har vi ikke lyktes så godt med pga
Coronasituasjonen.
• Deltakelse på Stafett for livet. Digital deltakelse gjennom Harstad Tidende. Eli hentet inn for
å snakke om likepersontjenesten i Gynkreftforeningen.
• Reportasje i Harstad Tidende om Eli`s krefthistorie, samt fokus på deltakelse i Stafett for
livet. Gode tilbakemeldinger. I tillegg sto et medlem av lokallaget fram i avisen med sin
historie ifm Kreftforeningen sin Sjekk deg-aksjon.
• Lokallaget hadde planlagt et samarbeid med brystkreftforeningens lokallag om felles
arrangement som dessverre utgikk pga Coronasituasjonen.
- annet dere vil trekke frem
- en kommentar til lokallagets økonomi:
• Grei økonomi da det har vært lite med aktiviteter i 2020 pga corona. Lokallaget har i 2020
hatt fokus på å arrangere møter for medlemmer når mulig; dette for å bidra til felles hygge
og samtaler i en ellers vanskelig tid. Dette har vært veldig godt mottatt, en del nye fjes har
dukket opp.

Styremøter 2020: 11/2, 6/5, 19/5, 7/12

Informasjon om lokallaget:
Lokallagets navn
Styret: navn/verv
i styret, tlf.,
epost,
funksjonsperiode

Harstad og omegn Gynkreftforening
Mette Dischington, leder, 95467060, mette77dj@gmail.com 2020-2022
Eli Moursund, nestleder, 95881040, super_tante_19@hotmail.com,
2020-2021
Lisa Jacobsen, styremedlem, 45474671 lisajac2004@outlook.com 2020-2022
Marianne Jacobsen, styremedlem, 47243035 majac4@online.no 2019-2021
Mona Høydahl, styremedlem/sekretær, 99732949, mona.hoydahl@hotmail.com
2018-2020

Likepersoner:
navn, tlf., epost

Eli Moursund 95881040 super_tante_19@hotmail.com
Ragnhild Kristiansen 41638789 rgnhldkristiansen@yahoo.no

Antall
medlemmer

28 betalende i 2020 (32)

Lokallagets
dekningsområde

Sør-Troms og Nordre Nordland (til og med Skarberget)

Årsmøte 2020
Sted og dato
Tilstede – medlemmer med
betalt kontingent
Tilstede – gjester,
foredragsholdere eller andre
Møteleder
Referenter

Trondenes Historiske Senter, 7/1-20
Eli Moursund, Lisa Jacobsen, Marianne Jacobsen, Mona Høydahl,
Mette Dischington,

Eli Moursund
Lisa Jacobsen

Aktiviteter inkludert likepersonaktivitet:
Beskrivelse av aktivitet og sted

Dato

Årsmøte 2020

7/1

Kjennetter-stand Kanebogen senter
Grillkveld for medlemmer, Trondenes
Historiske senter

25/1
4/6

Lagt ut informasjonsmateriell hos
ulike arenaer (legekontor, Dagenhet
o.l.) før Corona
Digital Stafett for livet
Julebord for medlemmer

Ansvarlig for arrangementet
og navn på likeperson som
var tilstede
Eli, Mona, Lisa, Mette,
Marianne
Eli, Lisa, Mette
Styret

Antall
deltagere

Vedlegg
nr.
program

5

3
7

Styret

5/9
17/12

Eli
Styret

10

Andre aktiviteter:
Beskrivelse av aktivitet og sted

Dato

Ansvarlig for arrangementet

Foredrag med sexolog (avlyst pga
Corona)

24/3

Lokallag Gyn/Brystkreftforeningen

Antall
deltagere

Vedlegg
nr.
program

