
 

 
 

                    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Avseende perioden 2009-01-01 t.o.m. 2009-12-31 

 

Föreningen har under verksamhetsperioden anordnat en fortbildningsdag i kombination med 

årsmöte. Därutöver har föreningens styrelse sammanträtt vid ett tillfälle och har haft två 

telefonsammanträden, samt mail och brevkontakter. Föreningsmedlemmarna Solveigh 

Hultkvist och Susanne Mähler har företrätt oss vid möten med Nationella rådet för palliativ 

vård. 

Föreningen hade under året 200 44 betalande medlemmar. 

 

Årsmöte/Fortbildningsdag  

 

Den 3 april 2008 träffades vi på Halmstad länssjukhus då föreningen anordnade ett årsmöte i 

kombination med en fortbildningsdag.  

Årsmötes förhandlingar leddes av ordförande Solveigh Hultkvist där diskussioner kring 

föreningens behov av hemsida, nästa års fortbildningsdag samt vilket tema och var vi skulle 

anordna den.  

Årlig revidering av kvalitetskriterierna gjordes. Beslutet blev att inte göra några ändringar.  

Valberedningen hade arbetat fram förslag till nya i styrelsen Birgitta Lindhé och Maria Ståhl 

Brohlén. Val av ordförande för 2008 och fram till nästa årsmöte gjordes under mötet och blev 

Helén Carlsson Visby. 

 

Till fortbildningsdagen med temat ”smärta som inte är fysisk.”  var  

Tomas Sjödin inbjuden som föreläsare. Han är föreläsare, predikant, författare, far till tre 

söner med svår sjukdom. Han talade och samtalade kring existentiell smärta. 

Vår andra inbjudna föreläsare var Susanne Strang, Sahlgrenska sjukhuset, 

kontaktsjuksköterska för patienter med hjärntumör, medicine doktor med existentiell smärta 

som specialitet. Hennes rubrik var När livet gör ont. 

Carina Mannefred socionom och Lisbeth Bengtsson berättade om sitt arbete med temat 

”Vardagsliv med cancer”. 

Carina och Lisbeth skulle medverka med sitt material vid konferens i Madrid i juni 2008. 

 

Vi hade också bokknytis som gav oss läsinspiration + litteratur lista.  

 

Styrelsens arbete 

I samband med årsmötet höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte.Till ersättare för 

avgående Solveigh Hultkvist valdes Helén Carlsson för ett år. Nyinvalda i styrelsen för två år 

blev Birgitta Lindhé och Maria StåhlBrohlén.  

 



Den 22 maj 2008 höll styrelsen ett telefonsammanträde där vi bestämde ort för studiedagen, 

förslag på föreläsare samt start för hemsidans tillblivelse.  

Den 8 september 2008 hade vi styrelsemöte i Visby, vi fortsatte planeringen av studiedagen, 

och hemsidan. 

En ny telefonkonferens ägde rum den 8 oktober och därefter skrevs inbjudan till föreningens 

medlemmar om fortbildningsdagen i Östersund.  

 

 

 

Visby 2009-03-23 

 

För styrelsen Helén Carlsson ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


