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Referat hovedstyremøte 11. oktober 2022 
Til stede: Daniel Ask, Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil Egge, Peder 
Gjetmundsen, Dag Andersen og Bjørn Garlimo 
 
Meldt forfall: Per Gjertsen 
 
_________________________________________________________________________________ 
Sekretariatet: Andreas Hole og Silje Falla Tørmoen (referent). Elin Wall deltok på utvalgte 
saker. 
________________________________________________________________________________ 
Tidspunkt: Tirsdag 11. oktober 11.30 -16.00 
__________________________________________________________________________________ 
Sted: Wergelandsveien 1-3 
 
 

Saksliste for møte nr. 7/2022: 
 
1/7-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

2/7-2022 Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøte 24. august 
2022 

  Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

3/7-2022 Medlemsrapport  

Tørmoen la frem medlemsrapport per 10. oktober. Det er per 10. oktober 
3556 stk. betalende medlemmer, som er mer enn fjoråret. Ringerunde utføres 
til de ubetalte oktober/november.  

Medlemsrekruttering må foreningen jobbe mer med. Det er flere lokallag som 
skal ha aktiviteter og stands i oktober, samt at det markedsføres i sosiale 
medier at det er halv pris på medlemskap. 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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4/7-2022 Økonomirapport 

Lilloe-Wall la frem økonomirapport per 31. august. Det er per 31. august et 
foreløpig resultat på 917 712,-. Det ser ut til at noen lokallag ikke har 
rapportert og derfor ikke mottatt lokallagsstøtte. Sekretariatet sjekker opp 
dette. Dersom utgiftene blir på mer enn 10 millioner kan man søke støtte hos 
Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 
Lilloe-Wall setter opp en prognose for Bartekampen og sender ut til 
prosjektgruppen. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 

5/7-2022  Bartekampen 2022 – evaluering 
Det er enda usikkert hvordan økonomien er da det enda er annonsering og 
innsamling som foregår. 
Det har i år vært markedsføring gjennom TV2, Dagbladet, JCDeaux, sosiale 
medier og våre nettsider. Det oppleves at annonsering og samarbeid med TV2 
ikke når opp til forventningene, men dette må sjekkes med Flokk. Det har i 
september vært et stort trykk i sosiale medier som har ført til mange likes, 
kommentarer og lignende. Trykket skal fortsette ut året. 
Det har vært inntektsmessig tungt å få inn hovedpartnere og bartepakker, 
men det virker til å ha vært enklere å få enkeltpersoner til å gi. 
Vi har fått bistand fra Sølve Stang til mediearbeid, og det arbeides enda for å 
få innpass. Dette har vært vanskelig da man konkurrerer med et stort 
nyhetsbilde.  
 
Noen har opplevd at modellene har vært vanskelige å kjenne igjen.  
Gjetmundsen kommenterte at det gjerne skulle kommet frem bedre at dette 
gjelder tidlig oppdagelse. 
 
Det virker til å være store forskjeller i hvordan lokallagene opplever salg og 
respons. En del lokallag har solgt store menger artikler, mens andre har slitt 
litt mer. Det virker som at de fleste lokallagene har hatt stor aktivitet i form av 
stand, lotteri, møter og lignende. Det har også vært mange lokallag som har 
nådd ut til lokalaviser, men det er fortsatt noen aviser som oppleves som 
vanskelige. Det oppleves vanskelig å nå ut til bedrifter. 
 
Det vil bli gjennomført en omnibus, som er en del av en markedsundersøkelse.  
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Arbeidet med Bartekampen 2023 vil begynne snarlig. Garlimo foreslo en 
omorganisering av prosjektgruppa, slik at man kan få inn nye og yngre 
medlemmer. 
Det må videre diskuteres en komité eller hvordan midler skal deles ut. 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
6/7-2022 Samling november  

- Samling for tillitsvalgte 4.-6. november 
Tørmoen la frem det foreløpige programmet for samlingen og status for 
påmelding. Det vil gjennomføres en ringerunde til de lokallagene som ikke 
har noen påmeldte. 
 
Hole og Tørmoen arbeider videre med ferdigstilling av programmet. 
 

- Samling for likepersoner 25.-27. november 
Utnes la frem det foreløpige programmet for samlingen for likepersoner. 
Invitasjon sendes ut etter at programmet er godkjent og utvalget har 
godkjent invitasjonen. 
Det vil søkes om midler i prosjektstøtte fra Kreftforeningen og det kan 
også søkes til FUNKIS. Svar på søknaden til Kreftforeningen kommer 10. 
november og plasser tildeles etter dette. 

 
  Vedtak: Hovedstyret vedtok programmet for likepersonssamlingen og tok 

resten av gjennomgangen til orientering. 

 
7/7-2022 DNP – 3. november  

Hole la frem programmet for DNP. Fagrådet skal arbeide videre med den siste 
fordeling av deltakere i de ulike seansene.  
Det er per 11. oktober 62 påmeldte. Sekretariatet arbeider videre med 
distribuering av invitasjoner. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
8/7-2022 PROFO fyller 20 år – kongress 21.-23. april 2023 
 Hole og Tørmoen la frem forslag til foreløpig program som ble utarbeidet på 

forrige AU-møte. Det er mulig det må settes av mer tid på fredagen til 
landsmøtet og at lunsjen må flyttes på. 
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  Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
 
9/7-2022 Politisk påvirkningsarbeid 

- Oppfølging av interne ressurser 
Det er satt opp et møte med noen av de interne ressursene 13. oktober. 
 

- Ekstern møtegjennomgang  
Det er foreløpig ikke satt noen ny møtedato med de eksterne ressursene. 
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
   

10/7-2022 Opplæringsprogram 
- Kartlegging av hva vi har i dag 

Garlimo la frem sitt første utkast til en opplæringshåndbok. Denne vil 
kunne brukes av lokallag, medlemmer og andre som ønsker informasjon. 

 
- Innspilling av filmsnutter med fagrådet 

Det er et mål å få filmsnuttene på plass før jul. 
 

- Samling i november  
 

 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
11/7-2022 Nye metoder     

Det var et møte 26. september. 
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
12/7-2022 Tilbakemeldinger fra regionene   
 

Vedtak: Saken ble tatt under Bartekampen - evaluering. 
 

13/7-2022 Eventuelt   
 
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 
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14/7-2022 Orienteringer   
- Bok-prosjekt 

Carita Teien er prosjektforfatter av en bok som skal være en bok som tar 
for seg det meste med prostatakreft. Hun jobber tett med Karol Axcrona, 
som er faglig ansvarlig. 
 

- Nytt DAM-prosjekt 
Foreningen har mottatt midler til å gjennomføre 5 helgesamlinger for 
menn med prostatakreft.  
 

- Henvendelse fra Bio Medical om samarbeid 
Firmaet utarbeider en ny ventil for inkontinens og har henvendt seg til 
PROFO for et mulig samarbeid. Dette vil tas opp i fagrådet. 
 

- Neste nyhetsbulletin 
Neste bulletin sendes ut rundt månedsskifte oktober/november. 
 

- Henvendelse fra FHI om brukerrepresentasjon 
Det er mottatt en henvendelse fra FHI om brukerrepresentasjon i forhold 
til abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos 
pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata. 
Garlimo gir Hole og Ask kontaktinfo til mulig kandidat. 
 

- Kreftforeningens strategi 
Ask har mottatt en mail fra Kreftforeningen der de ønsker 
tilbakemeldinger på strategi. Ask videresender mailen til Tørmoen og Hole. 
 

- Henvendelse fra Progether 
Hovedstyret ble enige om at saken behandles videre i fagrådet. 
 

- Webinar fra EUomo 
EUomo har webinar 26. oktober om aktiv overvåking. Tørmoen sender ut 
en e-post om dette til alle lokallag. 
 

- Artikkel i Onkologisk tidsskrift 
Det var en artikkel i Onkologisk tidsskrift som omhandlet screening. 
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Dato for nordisk samarbeidsmøte er ikke satt. 
 

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
 


