Varmt välkomna till
Cancerföreningen PALEMAs
tredje årsmöte den 9 mars 2017
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PALEMAs ändamåls-§
• PALEMA’s ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad vård
och livssituation för målgruppens drabbade.
PAnkreas, LEver, MAgsäck/matstrupe
• Insatser/aktiviteter för att främja ändamålen:
– Rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.
– Erbjuda stöd/hjälp genom kontaktverksamhet till direkt o indirekt
drabbade
– Informera om cancersjukdomarna och dess följder.
– Informera/påverka beslutsfattare i syfte att
förebygga/bekämpa/mildra effekterna av att vara drabbad
– Anskaffa pengar till forskning, utveckling och utbildning som ligger i
linje med föreningens ändamål.

• PALEMA är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

20170309/Carl M Hamilton

3

Enligt stadgarna § 7, gäller följande dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15. Stadgeenliga val:
Årsmötets öppnande
a.
ordförande för 1 år
Fråga om årsmötet blivit behörigen
b.
övriga ledamöter för 2 år
sammankallat
c.
suppleanter för 2 år
Val av ordförande och sekreterare för mötet
d.
ordinarie revisor/revisorer
Val av 2 protokolljusterare och rösträknare,
e.
revisorssuppleant
som jämte ordförande justerar protokollet
f.
riksstämmoombud (gäller lokalförening)
Godkännande av dagordning
kan i händelse av tidsbrist även
behandlas på medlemsmöte
Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
g.
valberedning, 2 ordinarie och 1
Ekonomisk redovisning
suppleant
Revisorernas berättelse
h.
ev. övriga val
Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
Fastställande av förslag som väckts av
16. Eventuella övriga frågor kan upptagas om
styrelsen (årsmötet 2016): PALEMAs
minst ¾ av årsmötet så beslutar, dock ej
medlemspolicy + hemsidespolicy
ändringar av stadgar.
17. Avslutande av årsmötet
Ändring av stadgar
Behandling av motioner och styrelsens
förslag
Verksamhetsplan + Budgetförslag
Medlemsavgiften
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Verksamhetsberättelse 2016
Medlemmar
82 à 132 + 15
Löpande medlemskontakter
Kontakt- o stödgrupper 5 st
Informationsmöten 1 st

Kommunikation/Material mm
Ny hemsida
PALEMA-broschyr
Världspankreascancerdagen
Massmedia
Disk. Reg./lokala org.
Medlemsregister

Cancerorganisationer
Medlem NMC + styrelserepr. (höst-16)
Cancerfonden
WPCC
PCE
ECPC

Styrelse: 8 möten +
1 dags arb.möte
Kontakter cancersjukvården
RCC Sthlm/Gotland, Väst, Uppsala/Ö, Syd
Utvecklingsgrupper
Medlem i PNR + Reg palliativt råd Sthlm,
M fl
Utv.grupper ”Professionen”
NREV
Nat. Vårdprogram pankreascancer
Övriga gr
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Intäkter
2016

2015

Medlemsavgifter

13 750 kr

8 700 kr

Utvecklings- o sponsorstöd
Donationer
Minnesgåvor

122 000 kr 50 000 kr

Donationer Aktivitet

15 480 kr

Donationer Övrigt
Försäljninng
Totalt

13 278 kr 29 150 kr
18 440 kr
200 kr
294 938 kr 138 705 kr

111 990 kr 31 820 kr

20170309/Carl M Hamilton

18 835 kr

6

Kostnader
Hemsida

2016
76 702 kr

2015
16 323 kr

Broschyrer

17 862 kr

17 000 kr

Möten

2 481 kr

1 208 kr

Medlemsasystem

8 361 kr

14 950 kr

Inköp försäljning
Medlemsavgift
Avgifter bank
Adm omkostnader
Totalt

1 468 kr
1 200 kr
1 000 kr
1 000 kr
951 kr
12 254 kr
379 kr
121 079 kr 52 060 kr
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Ekonomiskt läge per 31 dec 2016
Överskott 2016
Överskott 2015
Ack resultat per 31 dec 2016
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86 645 kr
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8

Revisionsberättelse 2016
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Medlemspolicy för PALEMA

Medlemspolicy för PALEMA
PALEMAs viktigaste uppgift är att arbeta med de frågor som är av betydelse för att förbättra
forskning, vård, utveckling av läkemedel etc. inom de områden som föreningen verkar.
Erfarenheten från andra patientföreningar visar att en stark och aktiv patientförening kan nå
resultat och för att på bästa sätt kunna driva föreningens frågor är det därför viktigt att kunna
motivera så många som möjligt att bli medlemmar och därför får man som medlem, utöver
informationen på hemsidan
•

inbjudningar till regelbundna informationsmöten om forskning, utveckling av
behandlingsmetoder m.m. samt inbjudningar till andra möten och grupper som
PALEMA arrangerar

•

tillgång till föreningens slutna Facebook sida (som endast är öppen för medlemmar)
där man kan ta upp frågor och nå kontakt med andra och t.ex. diskutera erfarenheter
eller andra frågor man vill ”tala” med någon om

•

möjlighet att med yttranderätt närvara vid styrelsens öppna sammanträden

Medlemskap
Medlem kan den bli som har eller har haft cancer, anhörig/närstående och/eller andra med
yrkesmässig anknytning till PALEMAs cancersjukdomar.
Medlemskapet är personligt.
Anmälan sker genom att fylla i medlemsansökan på PALEMAs hemsida samt att erlägga den
av årsmötet fastställda årsavgiften (uppgift om belopp finns i anslutning till anmälan).

Utträde
Person som önskar säga upp sitt medlemskap kan göra detta när som helst genom att anmäla
detta via den kontaktlänk som finns på hemsidan.

Uteslutning
Medlem som inte betalar sin årsavgift i enlighet med § 5 i stadgarna (finns på hemsidan)
utesluts ur föreningen.
Styrelsen kan fatta beslut om att utesluta medlem som bryter mot stadgarna eller policys som
beslutats eller om medlemmen på annat sätt bedriver verksamhet som skadar PALEMA.
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Hemsidespolicy för PALEMA

Cancerföreningen PALEMAs hemsidespolicy
Målgrupper för hemsidan ska i första hand vara:
• Våra medlemmar och potentiella medlemmar.
• Våra medlemsorganisationer.
• De som vill söka seriös information om våra cancersjukdomar.
• De som vill stödja föreningen, tex med ekonomiskt bidrag.
Syfte med hemsidan
Underlätta för våra medlemmar att hitta vederhäftig information om våra sjukdomsbilder
och aktuella behandlingar, vårdprogram mm, samt informera om föreningens verksamhet
och behov.
Hemsidan ska
• Vara en kontaktväg till föreningen och göra det lätt att söka medlemskap, anmäla
önskemål, ge bidrag mm.
• Belysa föreningsarbetet och aktiviteter i föreningens regi.
• Göra det lätt att hitta relevant information som har bäring på våra sjukdomar, främst
genom att hänvisa till länkar som befunnits vara vederhäftiga vad avser
beskrivningar, behandlingar och konsekvenser.
• Belysa ”goda exempel” tex. genom att ha drabbades egna berättelser om hur de
hanterar sin sjukdom, agerar för att stödja drabbade, håller sig i form, genomför
opinionsbildande aktiviteter och samlar in pengar i syfte att stödja föreningens
uppgift.
• Erbjuda länkar till sociala media, tex Facebook, där medlemmar kan tipsa varandra,
skriva egna reflexioner mm.
• Erbjuda länkar till nationella och internationella organisationer som verkar inom
PALEMAs område.
Ansvar och innehållets art
• För hemsidan ansvarar ytterst föreningens styrelse
• Material som finns på hemsidan ska ha godkänts av därför ansvarig person utsedd av
styrelsen och/eller av styrelsen.
• Material som läggs ut på hemsidan ska vara korrekt och hållas aktuellt.
• Texter, bilder, filmer mm som publiceras ska präglas av hög etik och får inte vara
personligt kränkande, rasistiskt eller diskriminerande. Innebörden av eventuella
ställningstaganden får ej bryta mot svensk lag.
• Får inte vara en annonsplats för tjänster/produkter som föreningen ej själv
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Budget för verksamheten 2017
7. Stödja ”oplanerade projekt”
20’ (20’)

1. Information/
Kommunikation/
Marknadsföring

6. Intäktsbringande
verksamhet
10’ (10’)
5. Regional/lokal
verksamhet
20’ (10’)

218’ (27’)
8. Administration
40’ (20’)
4. Samarbeten
20’ (10’)
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2. Stöd o hjälp
33’ (21’)

3. Opinionsbildning
65’ (20’)
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Budget Intäkter o tillgångar 2017
Säkra
intäkter
Bidrag Cancerfonden
Bidrag RCC Stockholm/Gotland
Medlemsavgifter
Ackumulerat resultat
∑ Säkra intäkter
Gåvor/Donationer
Sponsorstöd
∑ Osäkra intäkter
∑ Säkra + osäkra intäkter
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Osäkra
intäkter

75000
40000
13000
260000
388000
100000
150000
250000
638000
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Medlemsavgiften
Förslag
• 100 kr för enskild medlem
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Styrelse - Stadgeenliga val 2016
Valberedningens förslag
Ordförande utses för 1 år
Carl M Hamilton (omval)
Ledamöter redan valda till årsmötet 2018
Jan Bagge, Mats Erlandsson, Henrik Fors
Ledamöter
Till ledamot på 1 år
Maria Laurén (nyval)
Till ledamöter på 2 år
Kristina Almqvist (omval)
Ann-Sofie Rytting (omval)
Sten B Carlson (nyval)
Ulrika Hallin (nyval)
Suppleanter
Till suppleant på 1 år
Erik Blix (nyval)
Till suppleant på 2 år
Charlotta Fjällborg (nyval)
Revisor
Som revisor
Arja Leppänen
Som revisors suppleant
Monica Sandström
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Tack!
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