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Referat hovedstyremøte 28. juni 2021 

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil 

Egge, Peder Gjermundsen og Bjørn Garlimo 

Forfall:    
______________________________________________________________________________ 

Sekretariatet: Silje Falla Tørmoen (referent). Andreas Hole deltok på sak 6/5 - 10/5 og 12/5-

14/5.  
__________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt:  Mandag 28. juni 2021, kl. 13.30 til 18.00 
__________________________________________________________________________________ 

Sted:   Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 
__________________________________________________________________________________ 

 

Saksliste møte nr. 5/2021: 
 

1/5-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 
2/5-2021      Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 26. mai 

 

 Vedtak: Referatet ble godkjent.  

 

3/5-2021  Regnskapsrapportering   

Per Gjertsen gikk gjennom regnskap per mai 2021 og budsjett for 

Bartekampen. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

4/5-2021 Redusering av kontingenten   

  Forslag til redusering av kontingenten fra 1. september og 1. november. 

 

 Vedtak: Forslaget med endringer godkjennes enstemmig; halv kontingent fra                  

1. september, men det skal presiseres at det kun gjelder nye medlemmer. 
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5/5-2021 Øvrig rapportering   

Silje Falla Tørmoen presenterte medlemsrapporten pr 17. juni 2021. Det vil 

sendes ut et avklaringsbrev om medlemskap i løpet av kort tid. Antallet 

innmeldinger ligger litt over tallene for i fjor.  

Styret hadde en diskusjon om medlemsutviklingen og kommende 

vervemuligheter i forbindelse med Bartekampen.  

Silje Falla Tørmoen kunne videre informere om at PROFO har fått 352 nye 

følgere på Facebook i 2021. PROFOs Instagram-konto, som ble startet opp i 

desember 2020 og har nå 226 følgere. 

 

  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

6/5-2021 Bartekampen 2021 

Andreas Hole og Janicke Mathisen redegjorde for status for Bartekampen. 

Kampanjen vil bli markedsført i TV2/Egmont sine digitale flater, samt 

helsideannonser i Dagbladet. I tillegg vil sosiale medier bli brukt aktivt. Det 

jobbes også med å få til andre avtaler for annonsering. 

 

Det er tatt bilder og film av modellene som skal være avbildet på annonsene; 

Cecilia Brekkhus, Lilli Bendriss, Guri Schanke, Erlend Elias, Trine Lise Olsen, 

Carina Dahl og Siv Jensen. Jan Thomas er med som ambassadør for 

Bartekampen. 

 

Det jobbes nå med utarbeidelse av annonser og det visuelle uttrykket, 

inklusive nettsiden: bartekampen.no. Hovedfokuset fremover vil bli å 

kontakte og følge opp bedrifter som ønsker å delta i Bartekampen som 

sponsorer. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

7/5-2021 Fosså-undersøkelsen om strålebehandling  
Andreas Hole informerte om at det har kommet inn 1367 besvarelser i 

undersøkelsen. Det er en økning i antall innmeldinger etter utsendelsene av 

studien. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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8/5-2021 Nye metoder 
Daniel Ask refererte kort fra Fagrådsmøtet hvor siste nytt fra nye metoder ble 
diskutert. Den eneste aktuelle saken for oss i møtet 21. juni var oppdatert 
beslutning på metoden TUMT (transuretral mikrobølgebehandling) til 
behandling av BPH (benign prostatahyperplasi, forstørret prostata).  Det neste 
møtet skal være 30. august.  

   

  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

9/5-2021 Oppdatert vervebrosjyre 
Styret ønsket å slå avsnittet med møter og foredrag sammen med kurs og 

seminarer og avsnitt om nettside må flyttes ned. Det må inn et avsnitt om 

tidlig oppdagelse og PSA-screening samt et avsnitt om Bartekampen.  

 

Vedtak: De foreslåtte endringene ble vedtatt. 

 

10/5-2021 Politisk påvirkningsarbeid 

Daniel Ask og Andreas Hole fortalte at de skal ha møte med Høyre. Styret 

ønsker å oppfordre lokallagene til å ta kontakt med lokale politikere. 

Daniel Ask og Andreas Hole fortalte om mulige vinklinger til foredrag på 

Arendalsuka 2021 samt ulike foredragsholdere. Peder Gjetmundsen ønsker å 

ha Bartekampen-stand utenfor hotellet hvis hotellet sier ja til dette. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

11/5-2021 PROFO Fonna – forslag om avvikling  

PROFO Fonna ønsker å avvikle lokallaget. Haugalandet har godtatt å få 

overført medlemmer fra Fonna til sitt lokallag og ta ansvar for organisering av 

aktiviteter i området. Det må sendes brev/e-post til Fonna og Hauglandet om 

at alt er godkjent fra styret. Egil Egge vil stå på kopi på dette. 

 

Vedtak: Forslaget ble godkjent. 

 

12/5-2021 Neste søknadsrunde til Stiftelsen Dam 
Neste frist for å søke er 15. september. Hovedstyret oppfordres til å komme 
med forslag til søknader. 
Bjørn Garlimo nevnte at det er mange metoder det snakkes lite om og som 
medlemmene bør bli informert om, slik som BRACHY-terapi, HIFU, TULSA. 
Bjørn Garlimo og Andreas Hole foreslo at man kan søke om midler til å 
utarbeide nettsiden og blant annet lage en side/meny over ulike 
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behandlingsmetoder. Andreas nevnte at man ser at fysiske treff i stor grad har 
fått innvilget midler. Daniel Ask ønsket å endre søknaden som omhandler bok 
om prostatakreft og søke på nytt.  
 
Vedtak: Forslag om å endre på søknad om bok om prostatakreft og søke på 
nytt ble godkjent. 

 

13/5-2021 Den Nasjonale Prostatakreftdagen 

Andreas Hole informerte om at søknadsprosessen ang. støtte til å 

gjennomføre live-sending er påbegynt. Det er ønskelig å få på plass et 

foreløpig program innen kort tid. Det vil være fokus på tidlig oppdagelse, PSA-

screening og nye medisiner. Det nevnes at man kan høre med Gunnhild 

Melhus om å være med som foredragsholder. 

 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

 

14/5-2021  Tilbakemelding fra regionene   

De ulike representantene ga en gjennomgang av avvikling av lokallagenes 
årsmøter i regionene.  
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

15/5-2021 Eventuelt   
  Det var ingen punkter under eventuelt. 

 

16/5-2021 Orienteringer 
Daniel Ask nevnte at han har fått et brev av en som skal forelese for 
kreftsykepleiere og lurer på innspill til hva kreftsykepleiere kan bli flinke til. 
Forslag fra Daniel: palliasjon, alene-samtale med pårørende, erektil 
dysfunksjon. Forslag fra styret: Daniel snakker med Randi Gjessing. 
Daniel Ask hadde møte med Kreftforeningen 16. juni angående Verden 
Kreftdag 2022. Temaet Tidlig oppdagelse ble foreslått, men det ser ut til at 
2022 blir frivillighetens år. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 
 


