Referat for møte i hovedstyret
Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Dag Utnes, Svanhild Melkevik,
Olav Kristiansen, Per Hansen-Just og Tor Heimdal.
Meldt forfall:
_________________________________________________________________________________

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Elin Lilloe-Wall
Jacob Lund deltok i møtet fra kl. 12.00 til 12.45.
________________________________________________________________________________

Tidspunkt: Onsdag 13. mars 2019. Kl. 12.00-14.45.
__________________________________________________________________________________

Sted: Sekretariatet, Thomles gate 4, Oslo

Saksliste for ekstraordinært møte nr.2/2019:
1/2-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

2/2-2019

Samarbeid med Sponsorconsult v/Jacob Lund

Hans-Fredrik Donjem refererte kort til bakgrunnen for samarbeidet med
Sponsorconsult/Jacob Lund.
Jacob Lund redegjorde for sin erfaring fra DNB, NRK og Sponsorconsult. Han viste til den
oversendte til SWOT-analysen fra PROFO og konkluderte med at PROFO ønsker en friere
stiling overfor Kreftforeningen. Han understreket at det er behov for markedsføring overfor
sponsorer og Knut Aga vil bidra inn i arbeidet.
Lund informerte om ulike definisjoner av bedrifter hvor mange har en verdiladet tilnærming
Selskapet som A-media og Schibsted vil kunne bidra med annonseavtaler; tjenester – ikke
kontakter.
Videre snakket han om «cash-gruppen»; store bedrifter med mange ansatte; SAS,
Norwegian, Veidekke, Equinor. Dette er selskap som vil bruke sponsorater for å skape
goodwill internt.

Og så er det bedrifter som ønsker å bruke sponsorater for å kjøpe seg goodwill eksternt.
Sponsing gjør en bedrift mer motstandsdyktig mot kritikk.
Lund sa videre at PROFO må bidra overfor sponsorene og de ulike avtalene må
«pakketeres»:
Sponsoravtale på 500 000,- : PROFO gjør lite
Sponsoravtale på 1 000 000,- : PROFO gjør noe
Sponsoravtale på 1 500 000,-: PROFO gjør mye
Jacob Lund vil sette opp et forslag til pakker for de ulike sponsoravtalene.
Lund vil kontakte ca 20 bedrifter og informerte om prosessen rundt dette.
Lund sa videre at han vanligvis tar en provisjon på 10 % til 15%, men overfor
Prostatakreftforeningen la han frem et forslag til en kompensasjon som tilsvarer en stykkpris
på 10 000,- for hver enkelt av de bedriftene han kontakter.
Han tok utgangspunkt i at han vil få et positivt resultat hos ca 10 bedrifter og målet er å ha
avtalene på plass innen sommeren 2019, og avtalene bør være tre- eller fireårige.
Han vil sende over en liste over de bedriftene han har kontaktet. Det ble spesifisert at dette
gjelder hovedavtaler og PROFO kan inngå avtaler på egenhånd utover dette.
Vedtak:
Styret var enige å gå med videre med den prosessen som ble skissert og Lund vil holde styret
oppdatert via styreleder.

3/2-2019

Blå sløyfe-aksjonen

Hans-Fredrik Donjem viste til møte i styringsgruppen 4. mars hvor Daniel Ask og Andreas
Hole hadde deltatt på vegne av Prostatakreftforeningen.
På møtet kom det klart frem at Kreftforeningen ikke var villige til å støtte PROFOs forslag til
budskap «Tidlig oppdagelse» for Blå sløyfe-aksjonen 2019. Kreftforeningen hadde fremmet
et forslag om å gjennomføre aksjonen 2019 uten budskap.

Kreftforeningen har foreslått at Svein Reidar Kjosavik tildeles overskuddet på 1,2 millioner
fra fjorårets aksjon til sitt forskningsprosjekt «The effectiveness of Stockholm 3…».
Hovedstyret hadde en omfattende diskusjon rundt dette.

Vedtak:
Hovedstyret vil ikke gjennomføre Blå sløyfe-aksjonen 2019 uten budskap og står fast på
budskapet om «Tidlig oppdagelse». Skulle det ikke bli enighet om tema på det kommende
møte i styringsgruppen, vil styreleder ta initiativ til et oppfølgingsmøte for å avslutte
samarbeidet rundt Blå sløyfe.
Hovedstyret stiller seg bak forslaget om å tildele Svein Reidar Kjosavik overskuddet fra
fjorårets aksjon med hensyn til tematikken.

4/2-2019

Orienteringer

Hans-Fredrik Donjem viste til det kommende nordiske møtet i Trondheim fra 26. til 29. mai.
Han ha en kort gjennomgang av programmet.
Donjem informerte videre om det kommende møte i UOMO 14. og 15. juni. Det er lagt opp
til et kort møte.
Donjem viste til at PROFO er invitert til årskonferansen til Prostatacancerforbundet 9. april.
Han gikk gjennom programmet. I forhold til fremtidig samarbeid vil hovedstyret vurdere å
delta i på denne konferansen i 2020.
Hovedstyret avsluttet med en diskusjon rundt saker på det kommende hovedstyremøte.
Dag Utnes vil delta på et møte i Funkis 2. april.
Det er avtalt et møte i Fagrådet 3. april.

5/2-2019

Eventuelt

Det var ingen punkter under Eventuelt.

