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Årsberetning fra hovedstyret i GYNKREFTFORENINGEN,
18. ordinære driftsår 01.01.2020 til 31.12.2020.
2019 var et av de mest aktive årene i Gynkreftforeningens historie, og planen var at
2020 skulle bli et år fylt med enda flere aktiviteter. Til en viss grad ble dette innfridd,
Men aktivitetene ble ikke helt som vi hadde planlagt ved årets begynnelse.
I stedet for Kunnskapsdager rundt om i Norge og landsmøte og Kunnskapshelg i
Ålesund arrangerte vi til sammen ni webinarer med nesten 700 seere i tillegg til alle
som har sett webinarene i opptak på vår nettside i ettertid. I desember lagde vi med
støtte fra Dam-stiftelsen treningsvideoer beregnet på gynkreftpasienter som sendes
hver tirsdag frem til påske 2021. Vi har etablert en digital møteromsordning som
lokallagene kan bruke til å arrangere digitale medlemsmøter, og vi har rustet opp
nettsiden med flere informasjonsfilmer, blant annet med vekt på pårørende.
Medlemstallet har også vokst betydelig og for første gang har Gynkreftforeningen over
1.000 betalende medlemmer.
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Gynkreftforeningen ble offisielt stiftet 10. juni 2001 og fra 1. januar 2008 assosiert medlem av
Kreftforeningen. Gynkreftforeningen jobber for og organiserer kvinner rammet av ulike typer av
gynekologisk kreft og deres pårørende. Foreningen skal også inkludere og jobbe for koniserte
(forstadiet til livmorhalskreft) og de som er rammet av BRCA-genet som kan utvikle eggstokkreft
samt deres pårørende.
Gynkreftforeningen er landsomfattende og drives av frivillige.
Gynekologisk kreft rammer årlig nær 1700 kvinner i Norge. Nærmere 22 000 lever med eller har hatt
kreft i underlivet. Vi arbeider for økte ressurser til forskning, behandling og forebygging.
Likepersonarbeid er en av de viktigste aktivitetene til Gynkreftforeningen.
Hovedstyret
I løpet av 2020 har hovedstyret hatt fem møter som alle med unntak av møtet i januar har vært
avholdt på video. Ut over dette har styrets medlemmer delt ulike ansvarsområder seg imellom, og
dette har resultert i at vi utenom styremøtene har hatt prosjektmøter hvor ulike saker har vært
arbeidet med. Eksempler på dette er likepersonarbeidet, kampanjen Kjennetter, webinarene,
koordinering og utvikling av vår rolle i brukermedvirkning og oppfølging og utvikling av lokallag og
kontaktteam. En gruppe har også arbeidet med vårt engasjement på sosiale medier.
Styret har i perioden også vært aktive knyttet til å delta på informasjonsmøter, vært aktive i forhold
til media, hatt møte med politiske myndigheter og avgitt høringsuttalelser. Styrets medlemmer og
leder i særdeleshet, har vært aktive til å knytte nettverk og promotere Gynkreftforeningen i forhold
til viktige målgrupper og samarbeidspartnere. En del av disse punktene beskrives nærmere i
årsberetningen.
Det planlagte landsmøtet i 2020 måtte utsettes til 2021 på grunn av koronapandemien. Styrets
medlemmer som var på valg i 2020, sa derfor ja til å fortsette i sine verv til nytt landsmøte kunne
avholdes. Det ble sendt ut epost til alle medlemmer med informasjon om dette, og medlemmene ble
gitt anledning til å protestere på dette. Ingen medlemmer gjorde det, og styret anser derfor at det er
en samlet organisasjon som sto bak denne beslutningen. I forbindelse med dette vedtaket uttalte
styret at det ikke ville være aktuelt å utbetale honorar til styret i 2020 før landsmøtet ble samlet og
eventuelt gav sin tilslutning til dette.
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Hovedstyret har i 2020 bestått av følgende personer:
Jeanette Hoel, leder (valgt til 2020)
Siw-Kristin Gundersen Haugseth, nestleder (valgt til 2022)
Elisabeth Tronstad (valgt til 2020)
Lillian Lunde (valgt til 2020)
Tonje Bjerkelund (valgt til 2022)
Beate Steen Nilsen (valgt til 2022)
Anne Marthe Øverås (valgt til 2020)
Eli Anne Moursund, 1. vara (valgt til 2020)
Lisbeth Westergren, 2. vara (valgt til 2020)
Lisa Jacobsen, 3. vara (valgt til 2020)
Styret har fordelt arbeidsoppgavene mellom seg på følgende måte:
Styrets leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Inntektssikring:
Likepersonutvalget:
Lokallags- og kontaktteamkontakt
Ansvarlig for yngre medlemmer
Sosiale medier
Brukermedvirkning
Samarbeid sykehus og helseregioner
Samarbeid rehabiliteringssenter
Kontakt Lærings og mestringssenter
Internasjonal kontakt
Webinarene
Kjennetter-kampanjen
Chatten
Høringsuttalelser

Jeanette Hoel
Siw-Kristin Gundersen Haugseth
Siw-Kristin Gundersen Haugseth
Jeanette Hoel
Lillian Lunde (leder) og Beate Steen Nilsen
Anne Marthe Øverås
Tonje Bjerkelund
Tonje Bjerkelund og Lillian Lunde
Elisabeth Tronstad (leder) og Siw-Kristin
Gundersen Haugseth
Jeanette Hoel, Elisabeth Tronstad og Anne
Marthe Øverås
Jeanette Hoel
Jeanette Hoel
Anne Marthe Øverås
Lillian Lunde
Jeanette Hoel

Sekretariatet, regnskap og medlemsdatabase
Gynkreftforeningen har avtale med Pekaill AS, hvor sekretariattjenester kjøpes.
Sammen med styret har sekretariatet jobbet aktivt, hvor de har bistått med strategiske råd, bistand i
arrangementer samt rekrutering av foredragsholdere, henvendelser til media, markedsføring av
Gynkreftforeningen, søknader og rapportering til offentlige myndigheter og samarbeidspartnere,
møter med helsevesen, politikere og legemiddelindustri samt tilrettelegging overfor styret og
lokallag. Sekretariatet er ansvarlig for daglig drift av foreningen.
Gynkreftforeningens regnskapsfører er Sandberg Regnskap AS. De har ansvar for betaling av
fakturaer, føring av regnskap og rapportering av regnskapsmessig informasjon.
Gynkreftforeningen har avtale med selskapet Alreadyon AS om drift av medlemsdatabasen, og med
selskapet Studionetting AS om drift og teknisk vedlikehold av nettsidene.
Lokallag og kontaktteam
Ved utgangen av 2020 har Gynkreftforeningen 10 aktive lokallag, det samme som året før.
Aktiviteten i lokallagene har naturlig nok vært preget av nedstengingen av samfunnet knyttet til
koronapandemien. Noen lokallag har greit å gjennomføre noen treff i perioder hvor samfunnet har
vært åpent for det. Hovedstyret har ed støtte fra Dam-stiftelsen etablert en løsning hvor lokallagene
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kan ha egne digitale møterom som de både kan bruke til styremøter, men også medlemsmøter.
Hovedstyret har invitert lokallagene til informasjonsmøte om dette i juni, og hadde em oppfølging
med det samme gjennom en digital lokallagsledersamling i november.
Gynkreftforeningen hadde ved utgangen av 2020 disse ti aktive lokallag:
• Bergen og omegn lokallag
• Møre og Romsdal lokallag
• Odda og omegn lokallag
• Oslo og Akershus lokallag
• Harstad og omegn lokallag
• Trøndelag lokallag
• Østfold lokallag
• Telemark lokallag
• Stavanger og omegn lokallag
• Tromsø og omegn lokallag
Hovedstyret har også jobbet med å få på plass fylkeskontakter/teamkontakter i de steder av landet
hvor vi ikke har lokallag. Gynkreftforeningen hadde ved utgangen av 2019 følgende fylkeskontakter:
• Aust- Agder
Lisbeth Westergren
• Vest-Agder
Kate Lindland Johnsrud
• Nordland, nord for Saltfjellet Christine Klippenvåg Nordgård
• Nordland, sør for Saltfjellet
Christin Horseng
• Oppland
Lene Østlien
• Hedmark
Inger Helen Nyhus
Hovedstyrets samarbeid med andre
Gynkreftforeningen har i 2020 samarbeidet med Lungekreftforeningen og Blodkreftforeningen om
leie av felles møterom og bruk av teknisk personale til gjennomføring av våre webinarer. Dette
samarbeidet fortsetter i 2021.
Et viktig samarbeid er også videreført med Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft ved
Radiumhospitalet med Kristina Lindemann. Hun har vært en viktig bidragsyter til kvalitetssikring av
innholdet på vår nettside, og hun har vært med på flere av våre webinarer. Mye taler for at dette
miljøet står foran en omorganisering i Helse Sør-Øst. Gynkreftforeningen jobber politisk for å
videreføre dette miljøet og for å forsterke det arbeidet som gjøres innen klinisk forskning.
En stor takk retter vi også til lege Olesya Solheim ved Rikshospitalet som betjener vår tjeneste «Spør
gynekologen» på vår nettside, og tilsvarende takk til sexolog Gunhild Næss som besvarer spørsmål
som kommer inn til «Spør sexologen». Tilsvarende takk til advokatfirmaet Kløvfjell AS som besvarer
spørsmål i tjenesten «Spør advokaten» og som også gir medlemsrabatt til våre medlemmer.
Gynkreftforeningen er også medlem av Funkis og FFO.
Funkis er et studieforbund og gjennom dem får vi både støtte til egne kurs og mulighet til å delta på
kurs i andres regi.
FFO er en interesseorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner.
Gynkreftforeningen samarbeider også med VOLVAT og Kondomeriet i forhold til medlemstilbud.
Vi har også et samarbeide med MykeMule som produserer ulike smykker med #kjennetter for oss. Vi
har ingen ansvar i forhold til bestilling, salg og utsending. Halvparten av inntektene for smykkene går
til Gynkreftforeningen.
Nettsider og sosiale medier
Våre nettsider har vært en viktig kanal for informasjon i koronatiden. På slutten av 2020 lagde vi nye
informasjonsfilmer om sjeldne gynkreftdiagnoser, og disse hadde sin premiere under kjennetter-
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uken i slutten av januar 2021. Vi lagde også filmer beregnet på pårørende og etterlatte. I julen 2020
fikk vi inn en av våre filmer som gratisvisning på TV under den reklamefrie dagen 1. juledag.
Vår Facebook-side har nå over over 6.000 følgere, opp fra 5.500 ved forrige årsskifte.
#Kjennetter.no
Gynkreftforeningen har de siste årene markert kampanjen Kjennetter siste uken i januar. Dette
gjorde vi også i 2020, og denne gangen hadde vi spesiell oppmerksomhet rundt livmorkreft. Flere av
våre lokallag hadde stand i sine nærmiljøer, og hovedstyremedlem Tonje Becher Bjerkelund og
styreleder Jeanette Hoel fikk en reportasje i TV2 med fokus på at også unge mennesker kan få
livmorkreft og viktigheten av å gå til lege hvis du merker at noe er galt. Her ble også
likepersontjenesten til Gynkreftforeningen trukket frem.
Poker-NM
Høsten 2017 søkte Gynkreftforeningen om å få stå som arrangør av NM i turneringspoker i perioden
2018 tom 2020. Det å stå som arrangør innebærer at vi må samarbeide med en entreprenør som står
for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Arrangøren som er oss, får 5 prosent av
omsetningen. Blodkreftforeningen har hatt arrangementet de tre foregående årene, og sammen med
Gynkreftforeningen var vi de eneste søkerne. Foreningene ble derfor enige om at den av oss som
vant trekningen Lotteritilsynet skulle avholde for å velge arrangør, skulle dele overskuddet med den
andre foreningen. Det ble Gynkreftforeningen som vant trekningen, og vi skulle stått som arrangør av
arrangementet i 2020 også. På grunn av pandemien ble det dessverre ikke mulig å gjennomføre
arrangementet, og vi ble tildelt kompensasjonsmidler fra myndighetene for å dekke en del av de
tapte inntektene.

Likepersonarbeidet
Likepersonutvalget har hatt tre møter i 2020 i tillegg til telefonisk kontakt i periodene hvor det ikke
har vært mulig å avholde fysiske møter. Utvalget består av:
Lillian Lunde (leder)
Hanne Hoel
Beate Steen Nilsen
I tillegg har Siw-Kristin Gundersen Haugseth bistått i arbeidet. Likepersonutvalget har også vært på
Montebellosenteret og presentert foreningen.
Det ble planlagt et fysisk likepersonseminar i september, men på grunn av koronarestriksjonene lot
ikke dette seg gjennomføre. Så ble det gjort et nytt forsk på tampen av året, men heller ikke dette lot
seg gjennomføre.
Det ble i stedet arrangert et digitalt kurs over to kvelder hvor ikke bare likepersoner var invitert, men
også øvrige tillitsvalgte i lokallagene og brukermedvirkere. En av foredragsholderne var psykolog
Marianne Straume ved Senter for krisepsykologi. Her gikk hun blant annet gjennom utfordringer
likepersoner kan komme opp i når de møter mennesker i en livskrise som det å få kreft er.
Pr 31.12.20 har vi da 43 godkjente likepersoner, derav 5 pårørende.
Alle våre likepersoner er satt opp med navn og kontaktinfo i Afrodite og på nettsiden. I tillegg er det
satt av en fast spalte i Afrodite, hvor en likeperson blir presentert i hvert nummer. Vi har også en
chat-tjeneste på vår nettside som er åpen to dager i uken.
Likepersonaktivitetene er viktig for Gynkreftforeningen. Målet til hovedstyret er å få etablert
likepersontjenesten også utenfor andre arenaer enn Vardesenteret og lignende. Videre ønsker vi at
våre likepersoner skal engasjere seg i forhold til å markedsføre tjenesten lokalt. På grunnlag av
registrerte aktiviteter får vi tildelt tilskudd fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
Hovedstyret og likepersonutvalget sammen med sekretariatet setter derfor mye fokus på viktigheten
av at likepersoner registrerer sin aktivitet via vårt intranett.
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I 2020 hadde 16 (20 i 2019) av våre likepersoner registrert aktivitet i vårt registreringssystem. Totalt
ble det registrert 289 aktiviteter mot 315 i 2019.
Aktivitetene er fordelt på følgende måte:

Vakt på Vardesenter
Vakt på poliklinikk, kreftavdeling eller lignende
Personlig møte utenom Vardesenter eller institusjon
Likepersonrepresentant på medlemsmøte/kafetreff eller
lignende
Likeperson ringte til bruker
Likeperson har hatt elektronisk kommunikasjon med bruker
Likeperson ble ringt opp fra bruker

2016 2017 2018 2019 2020
64
147 179 132 125
3
8
14
23
10
28
30
48
63
32
28
45
36
56
61
6
32
47

15
98
45

6
68
35

8
32
42

5
81
78

Brukerrepresentanter
Vår brukerutvalgskontakt er: Elisabeth Tronstad som også er medlem i Kreftforeningens sentrale
forum for brukermedvirkning.
De fleste brukerrepresentanter som er medlem i Gynkreftforeningen, er oppnevnt og har verv via
Kreftforeningen.
I stadig større grad får vi direkte henvendelse til sekretariatet og hovedstyret fra sykehus, forskere
m.m. om vi kan stille med brukermedvirkere. Høsten 2019 arrangerte vi derfor vårt første kurs for å
utdanne våre egne brukermedvirkere og vi rakk å gjennomføre en oppfølgingssamling for disse i mars
2020 før landet stengte ned.
Per i dag er det to brukermedvirkere fra Gynkreftforeningen. Siw Kristin Gundersen Haugseth som er
med i et prosjekt som Kristina Lindemann fra Radiumhospitalet har. Dette er forskning etter
Ullevålsmodellen, og har som mål å se om blant annet fysisk aktivitet og ernæring kan redusere
fatigue og lymfeødem.
Elisabeth Tronstad sitter som brukerrepresentant i styringsgruppen for Livmorhalskreftprogrammet i
Helsedirektoratet.
Jeanette Hoel sitter som brukerrepresentant i et forskningsprosjekt på eggstokkreft (IIMPACT :
Windows-of-Opportunity studien på ovarialcancer). Hun er også brukerrepresentant i et PhDprosjekt som går under navnet «Livmorhalskreft og risiko for ny kreft».
Beate Nilsen er brukerrepresentant i forskningsprosjektet til professor May Hauken som ser på
livskvalitet etter hyperbarbehandling.
Anne Marthe Øverås er brukerrepresentant i et prosjekt som professor Line Bjørge m.f. har på
Haukeland universitetssykehus der det søkes om midler til prosjektet med persontilpasset
kreftmedisin til noen grupper.
Politisk arbeid
Gynkreftforeningen skal drive med politisk påvirkning og være en interessepolitisk organisasjon for
våre medlemmer. Vi bruker derfor både media, direkte møter og nettverksbygging for å fremme våre
synspunkter.
I løpet av 2020 har vi levert høringssvar i forbindelse med evalueringen av systemet for Nye metoder
(Beslutningsforum). Det er dette systemet som godkjenner om nye behandlinger og medisiner skal
bli godkjent for finansiering av det offentlige helsevesenet. Her trakk Gynkreftforeningen blant annet
frem følgende:
• Systemet må endres slik at brukerrepresentasjon får en reell innflytelse.
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•
•
•
•

Det må ses på hvordan det skal være mulig å klage på avgjørelser
Systemet må innrettes slik at ikke gruppetenking for større pasientgrupper ikke tar hensyn til
en utvikling med persontilpasset medisin og små diagnosegrupper.
Tidsforløpet i beslutningsprosessen må forbedres
Det må gis mer åpenhet om beslutningsgrunnlaget herunder priskalkyler slik at man kan se
hva en pasients behandling verdsettes til.

Gynkreftforeningen har også henvendt seg direkte til Beslutningsforum knyttet til godkjenning av en
ny medisin for eggstokkreftpasienter.
I starten av året var vi to ganger på innspillsmøter på Stortinget knyttet til HPV-testing.
Internasjonalt samarbeid
Hovedstyret har jevnlig kontakt med våre svenske og danske søsterorganisasjoner, men det har ikke
vært noen felles prosjekter i 2020.
Samarbeid med legemiddelindustrien
Hovedstyrets leder Jeanette Hoel og sekretariatet har i løpet av perioden hatt møter med en rekke
ulike medisinske firmaer. Hensikten har vært å spre informasjon om vår pasientgruppe og våre behov
samt å få informasjon om hvilke tilbud disse har og i hvilken grad dette kan være til nytte for våre
medlemmer.
En del av samarbeidet har også gått ut på at vi har mottatt økonomisk støtte til ulike prosjekter.
Støtten har vært fordelt som følger:

Astra Zeneca

kr

100.000,-

Støtte Kjennetter,
webinarer, nettside og
brukerrepresentantkurs

GSK

kr

70.000,-

MSD

kr

20.000,-

Webinarer og
brukerrepresentantkurs
Kjennetter og
webinarer

I tillegg har MSD, GSK og AstraZenica annonsert i vårt medlemsblad.

Kommunikasjonstiltak og markedsføring
Innenfor Gynkreftforeningens ordinære budsjett er det lagt inn fire årlige utgivelser av Afrodite, drift
av nettside og egne Facebooksider. Den store satsingen i 2020 skulle være en videreføring av
arbeidet vi startet i 2019 med å arrangere lokale Kunnskapsdager, men koronapande,ien stanset
dette. I stedet har vi i 2020 arrangert ni webinarer. Temaene har vært som følger:
Seneffekter etter gynkreft, 10.12.20 - 75 påmeldte
Seksualitet etter behandling for gynekologisk kreft, 01.12.20 – 29 påmeldte
Trening og fysisk aktivitet- 21.10.20 – 65 påmeldte
Arv og fremtidsfullmakt 21.10.20 – 47 påmeldte
Palliativ livshjelp, 09.09.20 – 132 påmeldte
Lymfødem, 09.09.20 – 85 påmeldte
Pårørende og rollen pasient/pårørende, 03.09.20 – 33 påmeldte
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Eggstokkreft, 03.09.20 – 110 påmeldte
Gynkreft og covid-19, 10.06.20 – 101 påmeldte

Webinarene har vært lagt ut på vår nettside, på Facebook og Youtube i ettertid, og mange har sett på
dem i opptak i stedet for å følge direktesendingen.
Vi har lagt vekt på å ha en profesjonell ramme rundt sendingene med eget studio og innleide
teknikere. Tilbakemeldingene har vært at dette er en kommunikasjonsform som er blitt satt pris på
både innholdsmessig og med teknisk kvalitet. Mye taler for at vi også etter at koronarestriksjonene er
over kommer til å fortsette med denne type sendinger i tillegg til fysiske møter.
Vi har også deltatt på de nasjonale møtene som har vært arrangert for faggruppen gynekologisk
onkologi.
Gynkreftforeningen har holdt flere foredrag innenfor ulike arenaer. Her har vi fått synliggjort
spesifikke budskap om blant annet fatigue, seksuell helse og ernæring samt markedsført
Gynkreftforeningen generelt.
Antall medlemmer
Gynkreftforeningen har hatt en betydelig medlemsøkning de siste årene, og denne har fortsatt i
2020. For første gang i historien har vi passert 1.000 betalende medlemmer. Dette tror vi i stor grad
skyldes at foreningen har markert seg i en rekke saker politisk og at vi har gjennomført mange
kommunikasjonsaktiviteter som gynkreftrammede har sett nytten av.
MEDLEMSUTVIKLING
Hovedmedlemmer
Pårørendemedlemmer
Hovedmedlem familie
Tilknyttet familiemedlem
Støttemedlem
Bedriftsmedlem
Totalt antall betalende
medlemmer

2014
518
70
25
50
40
1
704

2015
607
79
31
73
39
2
831

2016

2017

2018

2019

2020

635
78
35
77
43
1
869

635
68
42
76
39
0
860

687

762

857

56
81

78
117

84
127

824

4
961

5
1073

Forskning
Gynkreftforeningen har stått som søker og fått tilslag på doktorgradstipendiatprosjektet
Livmorhalskreft og risiko for annen kreft. Prosjektet skulle etter planen ha blitt avsluttet i 2019, men
dessverre har forskeren sagt opp sin stilling uten å fullføre prosjektet, Sammen med veileder Rita
Steen er Gynkreftforeningen i dialog med Stiftelsen Dam for å se om deler av prosjektet kan
videreføres, og prosjektet blir avsluttet i løpet av 2021.
På høsten 2018 fikk vi tildelt midler til nok et doktorgradsprosjekt fra Extrastiftelsen. Dette starter
opp i 2019 og ser på «livskvalitet og hyperbar behandling». Høsten 2019 ble vi tildelt midler til nok et
prosjekt, og dette går på «Livet etter kirurgi for livmorhalskreft».
Også i 2020 ble vi tildelt et doktorgradsstipendiat, denne gangen med temaet «Kommunal
kreftrehabilitering».
Donasjoner og gaver
I løpet av 2020 har Gynkreftforeningen fått gaver og donasjoner for 499.918 kroner. Dette er så godt
som en dobling fra fjoråret, og skyldes i stor grad ansattegaven foreningen har fått fra Kavlifondet på
200.000 kroner. Sammenlignet med foregående år ser vi at vår innsamlingsløsning på Facebook ikke
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har vært benyttet i like stor grad i 2020. 29.274 kroner ble donert via Facebook, altså kun en
tredjedel av det som ble gitt gjennom denne løsningen året før.
I 2020 har vi hatt mange givere som har donert en engangssum, eller som gir en fast månedlig eller
årlig støtte til foreningen. Dette takker vi varmt for.
Jan Kåre Heiberg og Simen Bækken tilbakela i fjor strekningen fra Femunden til Stadtlandet - Norge
på tvers med 20 hunder - med hvert sitt hundespann og vogner med hjul. Underveis benyttet de
oppmerksomheten til å sette fokus på mental helse og gynkreft, og samlet inn midler til
Gynkreftforeningen. Smykkedesigner Mykemule har laget egne #kjennetter-armbånd, og halvparten
av inntektene ble i fjor donert til Gynkreftforeningen.
Vi har også mottatt flere minnegaver knyttet til personer som har gått bort. I 2020 har vi mottatt
navngitte minnegaver knyttet til bortgangen av:
• Kristine Burchard Kvarberg
• Elisabeth Christensen
• Anita Dæhli
• Ingrid Ragnfrid Johansen
• Hilde S. Hegge
• Eva Oline Aas Mollatt
• Elisabeth Stenbeck Siqveland
• Nina Simensen
• Ann-Kristin Vabo
Gynkreftforeningen takker både givere og pårørende for denne støtten.
Økonomi
Gynkreftforeningen fikk i 2020 et overskudd på 449.709 kroner (2018: 212.104 kroner) mot et
budsjettert overskudd på 38.000. De samlede inntekter ligger cirka 300.000 kroner over budsjettert.
Hovedårsaken til dette er en betydelig økning i gaver vi har mottatt og at vi også i 2020 fikk betydelig
mer i momskompensasjon enn hva vi hadde budsjettert med. I tillegg fikk vi tilskudd fra
myndighetene knyttet til koronastøtte på grunn av ekstrakostnader vi hadde første halvår med å
avlyse arrangementer vi hadde planlagt. Vi har også fått tilslag på tre søknader til Dam-stiftelsen til
koronarelaterte aktiviteter som webinarer, online treningsstudio og digitale møteplasser for
lokallagene. Den største nedgangen i budsjetterte inntekter er knyttet til det avlyste arrangementet
for NM i turneringspoker som ville gitt oss en inntekt på rundt 600.000 kroner. Heldigvis fikk vi
utbetalt kompensasjonsmidler fra Kulturdepartementet som gjorde at vi fikk en andel på drøyt
175.000 kroner som kompensasjon for at dette arrangementet ble avlyst.
På utgiftssiden ligger vi med et underforbruk på cirka 100.000 i forhold til budsjett. På enkeltposter
er det avlyste arrangementer som landsmøte og lokale Kunnskapsdager som har ført til den største
utgiftsreduksjonen, men dette har hovedstyret omdisponert til webinarer og økt satsing på
informasjonsfilmer.
Gynkreftforeningen har en solid økonomi, og en fri egenkapital på kroner 2.335.826 som gjør at vi er
godt rustet til å øke aktivitetene betydelig når samfunnet igjen kan åpne opp for normal aktivitet.
Oslo, 6. mars 2021
Jeanette Hoel
Styreleder

Siw Kristin Gundersen Haugseth
Nestleder

Tonje Becher Bjerkelund
Styremedlem

Lillian Lunde
Styremedlem

Elisabeth Tronstad
Styremedlem

Anne Marthe Øverås
Styremedlem
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Agnes Beate Steen Nilsen
Styremedlem

