
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR GYNCANCERFÖRBUNDET 2020 

GynCancerFörbundet, org.nr 837001-3008 avger härmed sin verksamhetsberättelse för kalenderåret 
2020.

Verksamhet
GynCancerFörbundet (GCF) är en allmännyttig, ideell  organisation för gyncancerdrabbade kvinnor, 
deras närstående, stödpersoner och andra intressenter.
GCF är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell  patientorganisation.

Vår vision
GynCancerFörbundet vill se en optimal och jämlik vård för alla kvinnor med gynekologisk 
cancer. 
Vi ser som vår uppgift att föra ut kunskap och vara ett stöd för kvinnorna och deras 
närstående. Förbundet  vill inspirera till en god livskvalitet för drabbade och närstående.

Vårt motto
GynCancerFörbundet värnar kvinnans inre rum.

Styrelse
Ordförande Belinda Haraldsson, Filipstad
Kassör               Cristina Gunnarsson, Örebro 
Sekreterare Maja Hemström, Gävle
Ledamot Sten-Eric Svensson, Halmstad tom 2020-09-30
Ledamot                                          Petra Dahlberg, Stockholm from 2020-10-19
Ledamot                                          Elenor Ekstrand, Örebro from 2020-09-27
Suppleant Inger Wennberg, Gävle
Suppleant Ulla Wahlman, Gävle tom 2020-09-26
Suppleant Mona Andersson, Gävle from 2020-09-27

Övriga förtroendeposter
Internrevisor, förtroendevald Christina Wallentin, Stockholm tom 2020-09-26
Internrevisor, förtroendevald Jerker Pernrud, Linköping from 2020-09-27
Revisorssuppleant Jerker Pernrud, Linköping tom 2020-09-26
Revisorssuppleant Ulla Wahlman, Gävle from 2020-09-27

Valberedningen har bestått av: Katarina Widell, Sundsvall, sammankallande
Eva Molnar, Jönköping
Marianne Minell, Gävle

Valberedningen avslutade sitt uppdrag 2020-09-27. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av Riksstämman
att söka ny valberedning.

Ansvarig för Facebook: Belinda Haraldsson
Ansvarig för Hemsidan: Belinda Haraldsson
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Sammanträden
Styrelsen har haft 15 protokollförda sammanträden den 25 januari, 5 februari, 4 mars, 11 mars, 
2 april,  27 april,  14 maj,  29 maj,  22 juni,  22-23 juli,  6 augusti,  16-17 oktober,  5 november, 
17 november samt den 1 december .  

Ekonomi
Styrelsen har under 2020 fortsatt med översyn av bokföringen och bokföringsunderlagen för åren 
2017 och 2018. Styrelsen har även sett över samtliga nuvarande kostnader. 
Detta arbete har tagit mycket tid och resurser och pågått kontinuerligt under året.

Aktiviteter och representation
Januari: 
Cancergalan 4 januari: Petra Dahlberg och Cristina Gunnarsson representerade förbundet. 
Ordförandekonferens i Stockholm 25-26 januari: Konferens för lokalföreningarnas 
ordförande. 

Februari: 
Cancerstategin firade 10 år 3 februari: Maja Hemström och Inger Wennberg var förbundets 
representanter.
Cancerdagen 4 februari: Petra Dahlberg och Cristina Gunnarsson representerade.

Mars:
Tyvärr blev allt inställt på grund av Covid-19. Fysiska föreläsningar och andra aktiviteter. 
Inget kunde genomföras.

April:  
Gyncancerdagen. Arrangör ”Nätverk mot cancer” blev inställt.
Förbundets 20-års firande gick inte att genomföra. 

Maj:
Fokus patient 15 maj: Belinda Haraldsson deltog.

Juni-Augusti:
Planerade sommaraktiviteter ställdes in.  

September:
Socialstyrelsen-Tema Cancer-rehabilitering 10 september: Belinda Haraldsson intervjuades. 
Workshop om egenvård 15 september: Petra Dahlberg vår representant.  
Riksstämma 27 september genomfördes digitalt.   
 
Oktober:
Patientriksdagen 2020 - 6, 7 och 13 oktober: Belinda Haraldsson medverkade.



November: 
Workshops att bygga framtidens cancervård ”Ska vi sikta mot stjärnorna?” 9 november
Föreläsning av Christina Stielli ”Hur vi greppar förändring”: Petra Dahlberg lyssnade.
Cancer-rehabilitering ”Mer snack än verkstad” 17 november: Belinda Haraldsson deltog.
Cancerworkshop för patientorganisationer 25 november: Petra Dahlberg vår representant.
Föreläsning av Mia Törnblom ”Sårbar och Superstark” 27 november: Petra Dahlberg 
lyssnade.

December:
Föreläsning av Elaine Eksvärd ”Vi måste prata” 1 december: Petra lyssnade. 
Ågrenshuset  - Planeringsmöte 1 och 9 december. Planering om informationsmaterial, 
Roll-ups, visitkort till sjukhusen mm.  
Laglig Rätt - GDPR 11 december. Cristina Gunnarsson deltog. 
Utbildningsplanering 15 december: Möte med föreläsare Aron Andersson där vi framförde 
medlemmarnas önskemål. Digital föreläsning med Aron kommer att erbjudas gratis under 
januari månad 2021. 
ABF – Utbildningsplanering 17 december. Planering om stödpersons-, patient-, och 
styrelseutbildningar.
Dagens ETC  21 december: Tema diagnostik av livmoderhalscancer ”All tid som går spelar 
roll”. Belinda Haraldsson blev intervjuad.

 
Kunskapsdag 
GynCancerFörbundets Kunskapsdag 25 april som var planerad att genomföras i Stockholm, 
ställdes in på grund av pandemin
Inplanerade föreläsare avbokades.  Konferenslokaler och hotell avbokades.

Riksstämma 
GynCancerFörbundets Riksstämma 26 april fick också ställas in. 
Vi beslutade att genomföra en digital Riksstämma 27 september. 
Den digital Riksstämma fungerade bra, trots att det var första gången för våra 
lokalföreningar och för förbundet.

Sedvanliga val hölls. 

Motioner
Till Riksstämman hade inga motioner inkommit.
Till förra årets Riksstämman inkom en motion om översyn av förbundets stadgar. 
Arbetsgruppen, som arbetat fram ett förslag ansåg att få synpunkter inkommit och bedömde
att ytterligare tid behövdes för lokalföreningarna. 
Riksstämman beslutade att förslaget skulle åter sändas ut på remiss och presenteras vid en 
extra Riksstämman så snart det var möjligt.
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Samarbetspartner
GynCancerFörbundet har samarbetat med cancerorganisationer, samt andra 
intresseorganisationer. Förbundet har haft kontakt med Cancerfonden.
Förbundet har ansökt om medlemskap i organisationen ”Nätverket mot cancer”.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)
GynCancerFörbundet följer och deltar aktivt som patientorganisation i RCC. 
Förbundet finns i RCC  genom representanter från våra medlemsföreningar. 

Stödpersonsverksamhet
Stödpersonsverksamheten har varit mycket viktig och vi satsar resurser för att få fler medlemmar att 
bli intresserade av att bli stödperson.  Så snart det är möjligt kommer vi att erbjuda stödpersons-
utbildning. 

Information
Information har genomförts via:

- Personliga möten, telefon, mail och brev med patienter och närstående.
- GynCancerFörbundet hemsida, Facebook. Skriftlig information via Aktivitets- och   

Nyhetsbrev. Förmedlat per mail och post. 
- Informationsutbyte med andra patientorganisationer, myndigheter och politiker.
- Via medlemsaktiviteter i lokalföreningarna. Begränsat pga pandemin.

Under året har vi prioriterat arbetet med att tillsammans med Ågrenshuset bygga upp 
förbundets nya hemsida, www.gyncancerforbundet.se  .
Informskort och roll-ups om förbundet har tagits fram. 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet har distribuerats till medlemmar, stödpersoner samt några myndigheter.
Nyhetsbrevet har innehållit artiklar samt information.
Belinda Haraldsson har varit ansvarig utgivare. 
Nyhetsbrevet har producerats av Ågrenshuset, som även har ansvarat för layout.

Arbetsgrupper
Förbundet har under året skapat arbetsgrupper för att effektivisera  vårt arbetet.
Arbetsgrupperna har arbetat med förslag till nya stadgar, medlemsvård, 
utbildningsplanering, hemsida, informationsmaterial, aktivitetsblad, nyhetsbrev samt 
erbjudit digitala föreläsningar. 

http://www.gyncancerforbundet.se/


Verksamhet i siffror

Bidrag
GynCancerFörbundet har från Cancerfonden erhållit ett sökt bidrag på 500 000 kr samt fått 
sökt bidrag från Socialstyrelsen på 881 343 kr. 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har under 2020 varit 150 kronor.
Antal medlemmar 2020-12-31 var 412.

Slutord
Det har varit ett mycket händelserikt, annorlunda, intressant och givande år. Vårt arbete har 
fortskridit men under andra omständigheter.  
Tyvärr är det många aktiviteter som inte har genomförts på grund av pandemin, vilket är 
beklagligt då gyncancerförbundets styrka är fysiska möten.

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det 
möjligt att genomföra vårt styrelsearbete, samt till alla medlemmar som visat sin 
uppskattning för det arbete som lagts ner under året. 

Ett stort tack till Cancerfonden, Socialstyrelsen, RCC, övriga samarbetspartners samt till alla 
våra medlemmar, närstående och stödpersoner samt till professionen i Sverige.

Örebro den 1 mars 2021

Belinda Haraldsson Cristina Gunnarsson
Ordförande Kassör

Maja Hemström Petra Dahlberg
Sekreterare Ledamot

Elenor Ekstrand              Inger Wennberg
Ledamot Suppleant

Mona Andersson
Suppleant
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