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Protokoll fört vid Bröstcancerförbundets digitala kongress den 21–22 november 2020 

1. Kongressens öppnande 

Förbundsordförande Susanne Dieroff Hay hälsade alla välkomna och öppnade kongressen.  

Tyst minut hölls för de som lämnat oss under kongressperioden.  

Socialminister Lena Hallengren lämnade via en videohälsning välgångsönskningar till 

kongressen och tack för det goda arbete som Bröstcancerförbundet utför. 

    

2. Fastställande av röstlängd 

Kongressen beslutade att fastställa röstlängden till närvarande ombud och ordinarie 

styrelseledamöter enligt upprop, 69 röstberättigade, samt att anse röstlängden omedelbart 

justerad. (Bilaga 1) 

 

3. Fråga om kongressens behöriga utlysande 

Kongressen beslutade att kongressen utlysts i behörig ordning. 

 

4. Val av kongressfunktionärer 

Till kongressfunktionärer valdes: 

Kongressordförande Peter Örn 

vice kongressordförande Maria Johansson 

sekreterare Carin Wendel 

vice sekreterare Sara Wretblad Carreras  

protokolljusterare Lena Öberg, Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg och  

 Leena Bergkvist, Bröstcancerföreningen Kronoberg 

Rösträknare Sigrid Nilsson, Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik och 

 Karin Sandelund, Bröstcancerföreningen Norrbotten  

 

5. Fastställande av dagordning 

Förslag inkom om att punkt 12 d Policy för Bröstcancerfonden behandlas tillsammans med 

motioner gällande Bröstcancerfonden, motion 1, 13 och 14. 

Beslut:  

att  fastställa dagordningen med tillägget gällande punkt 12 d Policy för 

Bröstcancerfonden enligt förslag 

att      stopptid för nominering till förtroendeposter fastställdes till 21 november kl. 15.00  

 

6. Verksamhetsberättelse för de gångna åren (2017–2019) 

Marit Jenset, generalsekreterare, gick igenom verksamheten som fastlades av kongressen 

2017. Genomförd verksamhet 2017–2019 redovisades.  

 

• 2017 flytt av kansli, ny varumärkesplattform med ny vision, mission och medlemslöfte 
beslutades 

• 2018 nytt namn, nytt informationsmaterial, nya webbar, ny medlemstidning Magasin B. 
Driftsättning av insamlings och medlemsregister, satsning på företagssamarbeten 

• 2019 Ambassadörsprogram inleddes, Bröstcancerrapporten fick stort genomslag, 
kommunikationskonceptet rösten för brösten skapade synlighet och insamlingen ökade 

Assently: af624ca4925fd332a4c7d56f49120d91b7b48143af171c1a342fa4de36e8608a5884a73bb136034beef66717144f5f6732c5e760f1c3fcf7169001d31e1bf6f9



  Organisationsnummer 802010–4264 

Sida 2 av 10 

 

    

Beslut:  

att   godkänna verksamhetsberättelserna för perioden 2017–2019 och att lägga dem till 

handlingarna 

 

7. Ekonomisk redovisning för de gångna åren (2017–2019) 

Elisabet Schesny från förbundsstyrelsen och Carin Wendel ekonomiansvarig från kansliet 

föredrog de ekonomiska redovisningarna. 2017 och 2018 var två år med förlust, år 2017,  

-2 093 tkr och år 2018, -2 771 tkr som förklaras av de investeringar som gjordes i 

verksamheten. 2019 visade högre intäkter och ett resultat på 4 446 tkr. Redovisning av 

ändamålsbestämda medel ändrades efter kongressens beslut 2017 samt att inga öronmärkta 

insamlingar gjordes under dessa år. 

Beslut: 

att  fastställa resultat- och balansräkningarna för perioden 2017–2019 och att därmed lägga 

den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 

 

8. Revisorernas berättelse för de gångna åren (2017–2019) 

Lena Johnson, auktoriserad revisor från Grant Thornton, föredrog revisorernas arbete och 

riktlinjer för perioden 2017–2019 och tillstyrkte fastställande av de ekonomiska 

redovisningarna för räkenskapsåren 2017–2019 och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för 

perioden 2017–2019. Förtroendevald revisor Lena Kjellin redovisade förtroendevalda 

revisorers granskning och arbete för perioden och framhöll de förbättringar som genomförts 

under dessa 3 år och att förbundet har arbetat mot uppsatta mål och med god ordning. 

 

Kongressen tackade för revisorernas rapport och lade den till handlingarna. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Beslut:  

att   i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 

2017–2019.  

 

I samband med kaffepaus beslutade kongressen att tiden för nominering till förtroendeposter 

passerats.  Inkomna nomineringar:  Emilia Peetre, Bröstcancerföreningen Malmöhus, till 

styrelsen (redan nominerad av valberedningen) samt Lena Öberg, Bröstcancerföreningen 

Maria Gävleborg, till valberedningen.  

 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 60 kr under kommande kongressperiod. 

 

Yrkande:   

Bröstcancerföreningen Rosa Gotland yrkade ingen avgift för 2021.  

 

Beslut:  

att        avslå Bröstcancerföreningen Rosa Gotlands yrkande om ingen avgift för 2021 

att  fastställa styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 60 kr till 

Bröstcancerförbundet under kommande kongressperiod, 2021–2023 
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11. Fastställande av arvoden 

Marianne Lundin från valberedningen framställde valberedningens förslag till förändrat 

arvodesreglemente för Bröstcancerförbundets styrelseledamöter, valberedning och 

förtroendevalda revisorer. Reglementet ska gälla från 2021 tills vidare.  

Beslut:  

att  fastställa arvoden i enlighet med valberedningens förslag. (Bilaga 2) 

 

12. Förslag från styrelsen  

 a – Utnämning av hedersmedlem 

Susanne Dieroff Hay redogjorde för styrelsens förslag om att utnämna Elizabeth Bergsten 

Nordström till ständig hedersmedlem i Bröstcancerförbundet. 

Beslut:  

att  utse Elizabeth Bergsten Nordström till ständig hedersmedlem i Bröstcancerförbundet. 

 

Elisabet Schesny överlämnade blommor, diplom och guldnål till Elizabeth Bergsten Nordström. 

 

Elizabeth Bergsten Nordström tackade för utnämningen och berättade om sina år som 

ordförande i Bröstcancerförbundet och som ledamot i Europa Donna.  

 

  b – Uppdaterad arbetsordning för valberedningen  

Presidiet föredrog styrelsens uppdaterade förslag till arbetsordning för valberedningen. 

 

Förslag om förtydligande: Valberedningen ska senast åtta veckor innan kongressen redovisa sitt 

förslag till kansli och styrelse.  

 

Yrkande:  

Bröstcancerföreningen Amazona yrkade: ta bort texten om att anställning i lokalförening skulle 

vara ett hinder.  

 

Punkt 12 b ajournerades och förhandlingarna avslutades för dagen. 

 

   

Söndagen den 22 november 2020 

Förhandlingarna återupptas punkt 12 b  

 

 Beslut: 

a)   att bifalla förslag om förtydligande att valberedningen ska senast åtta veckor innan 

kongressen redovisa sitt förslag till kansliet och styrelsen 

 b)        att avslå Bröstcancerföreningen Amazonas yrkande 

c)        att anta uppdaterad arbetsordning för valberedningen med ovan gjorda korrigeringar 

           d)  att vid förändring av stadgarna 2020 justeras arbetsordningen i enlighet med de nya         

stadgarna 

           e)       att anse paragrafen omedelbart justerad (Bilaga 3) 

 

  

Assently: af624ca4925fd332a4c7d56f49120d91b7b48143af171c1a342fa4de36e8608a5884a73bb136034beef66717144f5f6732c5e760f1c3fcf7169001d31e1bf6f9



  Organisationsnummer 802010–4264 

Sida 4 av 10 

 

  

  c – Förslag till arbetsordning för förtroendevalda revisorer 

Presidiet föredrog styrelsens förslag till arbetsordning för förtroendevalda revisorer. 

 Beslut: 

                  att anta föreslagen revisorsinstruktion (Bilaga 4) 

    

 d– Policy för Bröstcancerfonden 

Rose-Marie Fredrikson, styrelsen, föredrog styrelsens förslag till policy för Bröstcancerfonden.  

Samtliga motioner gällande Bröstcancerfonden behandlas samtidigt, motion 1, 13 och 14.  

   

Yrkande:  

 Bröstcancerföreningen Amazona yrkade: 

1)  att även intäkter från månadsgivare bör öronmärks till forskning 

2)  att policyn för Bröstcancerfonden beslutas av kongressen och kan inte ändras av 

förbundsstyrelsen under mandatperioden 

 

Tilläggsyrkande:  

Bröstcancerföreningen Amazonas tilläggsyttrande att den etiska frågan med givarens 

intention beaktas. För att genomföra detta ska en arbetsgrupp tillsätts för att titta på hur vi 

kommunicerar till givarna.  

 

Beslut:  

a) att bifalla yrkandet att månadsgivare öronmärks till forskning 

b) att avslå yrkandet att policyn beslutas av kongressen och kan inte ändras av 

förbundsstyrelsen under mandatperioden 

c) att bifalla tilläggsyrkandet gällande etik och arbetsgrupp 

d) att anta styrelsens förslag till policy för Bröstcancerfonden (Bilaga 5) 

e) att bifalla motion 1. 

f) att besluta enligt styrelsens förslag motion 13 
g) att besluta enligt styrelsens förslag motion 14 

 

13. Motioner med styrelsens yttranden  

Motionerna föredrogs av presidiet. 

 

Motion 1. Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland – Om Bröstcancerfonden 

Motionen beslutades under punkt 12 d Policy för Bröstcancerfonden 

  

          Motion 2. Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland – Om mentorskap   

Förslag framlades av presidiet om att behandla motion 7 samtidigt. Godkändes.  

 

Yrkande: 

Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland yrkar bifall till motion nr 2 att 

lokalföreningarna får en regelbunden kontakt med företrädare för förbundsstyrelsen.  

 

 

 

Assently: af624ca4925fd332a4c7d56f49120d91b7b48143af171c1a342fa4de36e8608a5884a73bb136034beef66717144f5f6732c5e760f1c3fcf7169001d31e1bf6f9



  Organisationsnummer 802010–4264 

Sida 5 av 10 

 

Beslut:    

a) att avslå Bröstcancerföreningen Moa-Linas yrkande  

b) att anse motion 2 besvarad 

c) att anse motion 7 besvarad 

  

Motion 3. Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland – Om mammografiscreening över 

74 år 

Förslag framlades av presidiet om att behandla motion 3, 4 och 19 samtidigt. Godkändes.  

Bröstcancerförbundet ska verka för mammografiscreening efter 74 år.  

Beslut:  

att  bifalla motionerna 3, 4 och 19. 

 

Motion 4.  Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg – Om mammografiscreening över 74 år 

Motionen behandlades och beslutades under motion 3. 

 

Motion 5 Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg – Broschyr på olika språk 

Allmän information på olika språk och att en informationsbroschyr tas fram om förbyggande 

åtgärder. 

 Beslut:  

 att  anse motionen besvarad 

 att vidareutveckling av digital information på olika språk prioriteras med möjlighet att 

komplettera med en enkel flyer som hänvisar till Bröstcancerförbundets hemsida.  

 

Motion 6. Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg – Fortbildning av lokala 

styrelseledamöter 

Susanne Dieroff Hay föredrog styrelsens förslag. Styrelsen delar föreningens syn på att  

kompetensutveckling är en viktig fråga för föreningarna och förbundet. 

 

Yrkande: 

Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg yrkar bifall till 3e attsatsen i motion angående 12 000 

medlemmar. 

Beslut:  

a) att avslå Bröstcancerföreningen Maria Gävleborgs yrkande. 

b) att bifalla att Bröstcancerförbundet erbjuder fortbildning för föreningarnas 

styrelseledamöter 

c) att bifalla att Bröstcancerförbundets styrelse får i uppgift att utarbeta en handlingsplan 

för omfattning och innehåll i samråd med föreningarna. 

 

Motion 7. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Dialog styrelse och lokalförening 

Motionen behandlades och beslutades under motion 2. 

 

Motion 8. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Vem äger medlemmarna 

Beslut:   

att  anse motionens 1:a -punkt besvarad genom att utgivningsplanen för medlemsutskick   

kommuniceras till föreningarna 

att   anse motionens 2: a punkt besvarad då inga riktade insamlingar görs till medlemmarna 
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att  avslå motionens 3:e punkt då inga riktade insamlingar görs till medlemmarna 

 

Motion 9. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Årlig riksstämma 

Styrelsen föredrog styrelsens yttrande och bakgrund till avslag. En kongress är arbetskrävande 

för styrelse och kansli och dessutom kostsamt.  Det är viktigt att styrelse och kansliet får 

arbetsro för att kunna verkställa den verksamhetsplan som beslutas av kongressen. I enlighet 

med stadgarna finns en Ordförandestämma som tar tillvara föreningarnas behov av insyn och 

återrapportering. 

Beslut:  

att  avslå motionen 

 

Motion 10.  Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Arbetsordning för styrelsen 

Styrelsen informerade om att en delegationsordning och arbetsordning nu är framtagen och 

är levande dokument som årligen ska revideras.  

Beslut:  

att  bifalla motionens 1:a och 2:a punkt 

att  anse punkt 3:e besvarad då delegationsordning redan finns 

att  avslå punkt 4:a då arbetsordning beslutas av förbundsstyrelsen 

 

Motion 11. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Upphävande av stadgar 2017 

Presidiets förslag om att behandla motion 11 tillsammans med punkt 14, stadgeändringar. 

Godkändes. 

 

Motion 12. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Beslutsordning för policys  

Tydliggörande av beslutsordning gällande policys. 

Beslut:  

att  avslå motionens samtliga punkter med tillägget att rutinerna för information gällande 

policys ses över och förbättras 

 

Motion 13. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Bröstcancerfonden – egen juridisk 

person 

Motionen behandlades och beslutades under punkt 12 d Policy för Bröstcancerfonden.  

 

Motion 14. Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Redovisning av 

Bröstcancerfondens medel  

Motionen behandlades och beslutades under punkt 12 d Policy för Bröstcancerfonden. 

 

Motion 15.  Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Redovisning av 

ändamålskostnader 

Styrelsen föredrog styrelsens yttrande. I samband med revidering av stadgarna framgår 

förslag till tydligare redovisning av både verksamhet och ekonomi vid de årliga 

ordförandestämmorna. 

Beslut:  

att  anse motionen besvarad 
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Motion 16.  Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm – Kriterier för Rosépins 

Gemensamma riktlinjer utarbetas av styrelsen för utdelning av Rosepins.  

Beslut:  

att  bifalla motionen 

 

Motion 17. Bröstcancerföreningen Rosa Gotland – Europa Donna representation  

Motionären yrkar att representant i Europa Donna ska utses av kongressen.  

Beslut:  

att  avslå motionen med hänvisning till Europa Donnas regler för nominering 

 

Motion 18. Bröstcancerföreningen Rosa Gotland – Stadgeändring om antal ombud på 

kongressen 

Förslag från presidiet om att behandla motion 18 tillsammans med punkt 14 Stadgeändring. 

Godkändes.  

 

Motion 19. Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad – Mammografi över 74 år 

Motionen behandlades och beslutades under motion 3. 

 

Motion 20.  Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad – Redovisning av ändamålskostnader 

Presidiet föredrog styrelsens förslag. Styrelsen fick medskick om att se över information till 

föreningarna om policys. 

Beslut:  

att  anse motionen besvarad. 

 

Motion 21. Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad – Redovisning av Bröstcancerfondens 

medel 

Presidiet föredrog styrelsens förslag med hänvisning till punkt 12 d Policy för 

Bröstcancerfonden. 

Beslut:  

att  bifalla motionen 

 

14. Förslag till stadgeändringar 

Motion 11 och 18 behandlades samtidigt under punkten. 

Susanne Dieroff Hay föredrog stadgekommitténs arbete. Presidiet föredrog stadgeändringarna 

samt de av styrelsen redigerade ändringar efter utskick av handlingar till kongressen.  

Omflyttning av inledande stycken, strykning av sista meningen i § 2 samt val av auktoriserad 

revisionsbyrå.  Revideringen godkändes av kongressen.   

 

Yrkande:  

 Bröstcancerföreningen Amazona yrkade:  

1) att det ska vara möjligt för en förening att ha egna stadgar som innefattar de minimistycken 

som gäller en förening och även nämner att man ska uppfylla förbundets regelverk 

2) att beslutet om stadgarna bordläggs och att en arbetsgrupp tillsätts med representanter 

från förbundet och föreningarna för att ta fram en lösning som fungerar för alla parter 
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Beslut:  

a) att avslå yrkandet om egna stadgar  

b) att avslå yrkandet om bordläggning och tillsättande av arbetsgrupp 
c) att besluta enligt styrelsens förslag motion 11 
d) att avslå motion 18 
e) att anta förslaget, med de revideringar som presenterats, till stadgeändring för 

Bröstcancerförbundet och anslutna bröstcancerföreningar (Bilaga 6) 
f) att anse punkten omedelbart justerad 

 

Reservation: 
Bröstcancerföreningen Amazona Stockholms ombud reserverar sig mot beslutet om 

gemensamma stadgar:  Viss del av vår verksamhet kräver att vi är autonoma, vi behöver 

egna stadgar för att visa detta.  

 

15. Förslag till översiktlig verksamhetsplan 2021–2023 

Susanne Dieroff Hay föredrog styrelsens förslag till översiktlig verksamhetsplan. 

Beslut:  

att  anta Bröstcancerförbundets översiktliga verksamhetsplan för kongressperioden 2021–

2023 (Bilaga 7) 

 

16. Val till Bröstcancerförbundets styrelse 

Valberedningen redogjorde för hur valberedningen arbetat och presenterade valberedningens 

förslag. 

 

a. Val av ordförande 

Susanne Dieroff Hay omvaldes enhälligt som Bröstcancerförbundets ordförande.  

 

b. Val av ledamöter 

 Valberedningens förslag till styrelseledamöter: 

• Åsa Magnusson, (omval) Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg 

• Petra Lysén, (omval) Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 

• Elisabeth Schesny, (omval) Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 

• Ann-Charlotte Frank Lindgren, (omval) Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 

• Marica Lindmark Henriksson, (omval) Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad 

• Gudrun Blombrant, (nyval) Bröstcancerföreningen Norrbotten 

• Anita Wanngren, (nyval) Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 

• Anneli Nilsson, (nyval) Bröstcancerföreningen Kalmar län 

• Emilia Peetre, (nyval) Bröstcancerföreningen Malmöhus 

• Jaana Ben Maaouia, (nyval) Bröstcancerföreningen Viola Sjuhärad 

 

Beslut: 

 att  enhälligt bifalla valberedningens förslag till styrelseledamöter 
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Övriga val: 

c. Val av en auktoriserad revisionsbyrå  

Beslut:  

att  välja Grant Thornton och auktoriserad revisor Lena Johnson (omval) 

 

d. Val av minst två förtroendevalda revisorer, varav en suppleant 

Beslut:  

att  välja Lena Kjellin till förtroendevald revisor, (omval) Bröstcancerföreningen Värmland 

 och till revisorssuppleant, Katarina Forslund, (nyval) Bröstcancerföreningen Olivia 

 Medelpad          

 

e. Val av valberedning, minst tre och högst fem 

Nominerade till valberedningen: 

Izabela Grape, Bröstcancerföreningen Amazona (avsades sig uppdraget som en följd av 

beslutad ändrad arbetsordning för valberedningen, punkt 12 b Uppdaterad arbetsordning för 

valberedningen) 
 

Yvonne Bäckius, Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg (avsades sig nomineringen under 

kongressen) 

Sigrid Nilsson Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik 

 

Nominerad under kongressen: 

Lena Öberg, Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg 

 

Nominerades under punkten: 

Eva Miller, Bröstcancerföreningen Malmöhus 

Ulla-Karin Svensson, omval fram till ordförandestämman 2021 

Marianne Lundin, omval fram till ordförandestämman 2021 

 

Vid pågående förhandling framkom följande nominerade som föreslogs av presidiet för beslut. 

• Lena Öberg, Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg 

• Sigrid Nilsson, Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik  

• Eva Miller, Bröstcancerföreningen Malmöhus 

• Ulla-Karin Svensson, omval fram till ordförandestämman 2021 

• Marianne Lundin, omval fram till ordförandestämman 2021 

 

Beslut: 

att  välja föreslagna personer till valberedning och att valberedningen själva utser 

sammankallande 

 

17. Kongressens avslutande 

Kongressordförande Peter Örn sammanfattade avslutningsvis de beslut kongressen tagit 

under dagen och avslutade därefter kongressförhandlingarna 2020. Han överlämnade därmed 

ordet till Susanne Dieroff Hay, med minnesordet för dagen; att ingen, ingen ska behöva vara 

ensam med sin bröstcancer. 
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Susanne Dieroff Hay tackade för ett väl genomfört uppdrag av kongressordförande och vice 

kongressordförande, som snabbt och lyhört tillgodosett dialogen samt lotsat deltagarna 

igenom förhandlingarna. 

 

Susanne Dieroff Hay tackade därefter: 

Kärstin Lindblom-Sandqvist, Ewa-Stina Johansson och vice ordförande Rose-Marie Fredrikson 

för åren i styrelsen och för gott arbete och engagemang.  Presenter är på väg med posten.   

 

Avgående i valberedningen, Izabella Grape, Yvonne Bäckius och Lisa Fogelberg för mycket gott 

arbete samt avgående förtroendevald revisor Kristina Karlsson.   

 

Marit Jenset, generalsekreterare, erhöll en rosa pin som tack för ett mycket gott arbete under 

det extraordinära år som varit på grund av Covid-19.  

 

Förbundsordförande förklarade därmed kongressen 2020 för avslutad. 

 

Stockholm den 22 november 2020 

 

 

 

 

              Carin Wendel   Sara Wretblad Carreras 

Sekreterare   Vice Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Lena Öberg   Leena Bergkvist 

Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg Bröstcancerföreningen Kronoberg
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 Röstlängd  
 Föreningar/Styrelsen Ombud/styrelsen 

1 Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik Sigrid Nilsson 

2 Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik Birgitta Åström 

3 Bröstcancerföreningen Blåkulla Oskarshamn Yvonne Pedersen 

4 Bröstcancerföreningen Blåkulla Oskarshamn Yvonne Loman 

5 Bröstcancerföreningen Norrbotten Karin Sandelund 

6 Bröstcancerföreningen Norrbotten Anne Somppi 

7 Bröstcancerföreningen Ådalen Catrin Garefelt 

8 Bröstcancerföreningen Ådalen Katarina Krutar 

9 Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg Lena Öberg 

10 Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg Ewa Strömberg 

11 Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg Eva Hillman-Persson 

12 Bröstcancerföreningen Kronoberg Leena Bergkvist 

13 Bröstcancerföreningen Kronoberg Ingegerd Olofsson 

14 Bröstcancerföreningen Aurora Terhi Johnsson 

15 Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne Ann Månsson 

16 Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne Sandra Lomming 

17 Bröstcancerföreningen Dalarna Monica Gabrielsson 

18 Bröstcancerföreningen Dalarna Maria Rundell 

19 Bröstcancerföreningen Johanna Trollhättan Marie-Louise Cedergren 

20 Bröstcancerföreningen Johanna Trollhättan Annika Magnusson 

21 Bröstcancerföreningen Hilda Örebro Lena Lundqvist 

22 Bröstcancerföreningen Hilda Örebro Maria Hansson 

23 Bröstcancerföreningen Västmanland Åsa Revenäs 

24 Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm Eva Andersson Hedén 

25 Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm Anita Wanngren 

26 Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm Britt Sandberg 

27 Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm Karin Killander 

28 Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm Carin Tegefeldt 

29 Bröstcancerföreningen Uppsala Lisa Thörn 

30 Bröstcancerföreningen Agatha Skaraborg Inger Franzén 

31 Bröstcancerföreningen Agatha Skaraborg Ewa Åkesson 

32 Bröstcancerföreningen Emma Jämtland Härjedalen Margareta Normalm 

33 Bröstcancerföreningen Emma Jämtland Härjedalen Evy Lundström 

34 Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad Carina Ruda 

35 Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad Camilla Sjödin Nerén 

36 Bröstcancerföreningen Viktoria Ängelholm Heléne Svantesson 

37 Bröstcancerföreningen Viktoria Ängelholm Susanne Svensson 

38 Bröstcancerföreningen Pärlan Helsningborg Cecilia Konstantin 

39 Bröstcancerföreningen Pärlan Helsningborg Nina Haglund 

40 Bröstcancerföreningen Kalmar län Anneli Nilsson 

41 Bröstcancerföreningen Västmanland Gun Axelsson 

42 Bröstcancerföreningen Viola Sjuhärad Vivi-Ann Weineland 

43 Bröstcancerföreningen Viola Sjuhärad Camilla Winter 

44 Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland Britt-Marie Samuelsson 
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45 Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland Eva Vollmer 

46 Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland Kristin Pallman 

47 Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Berit Holmstrand 

48 Bröstcancerföreningen Värmland Ann-Charlotte Wäxfeldt Monforte  

49 Bröstcancerföreningen Värmland Karin Berggren 

50 Bröstcancerföreningen Malmöhus Eva Miller 

51 Bröstcancerföreningen Malmöhus Gunilla Andersson 

52 Bröstcancerföreningen Blekinge Carina Stjernkvist 

53 Bröstcancerföreningen Västerbotten Kjerstin Helgstrand 

54 Bröstcancerföreningen Skellefteå Lena Sandberg 

55 Bröstcancerföreningen Skellefteå Asta Pettersson 

56 Bröstcancerföreningen Rosa Gotland Gun Eriksson 

57 Bröstcancerföreningen Rosa Gotland Yvonne Larsson 

58 Bröstcancerföreningen Svea Alingsås Siv Wartmark 

59 Bröstcancerföreningen Halland Monica Weiland 

60 Bröstcancerföreningen Halland Helena Nyman Bengtsson 

61 Styrelsen Susanne Dieroff Hay 

62 Styrelsen Rose-Marie Fredrikson 

63 Styrelsen Kärstin Lindblom-Sandqvist 

64 Styrelsen Ewa-Stina Johansson 

65 Styrelsen Åsa Magnusson 

66 Styrelsen Elisabet Schesny 

67 Styrelsen Petra Lysén 

68 Styrelsen Marica Lindmark Henriksson 

69 Styrelsen Ann-Charlotte Frank Lindgren 

   

 Uppdaterad 2020-11-21 12:43  
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Arvodesreglemente för Bröstcancerförbundets styrelse, 

förtroendevalda revisorer och valberedning  
Arvodesreglemente för Bröstcancerförbundets styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer och 
valberedning. Fastställd av kongressen 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     

Arvodesreglemente för 2021 och t v 
För styrelsens ledamöter utgår ekonomiska ersättningar i form av förlorad arbetsförtjänst (i 
förekommande fall) och kostnadsersättningar (traktamente och reseersättningar). 
 
Systemet bygger på Skatteverkets inkomstbasbelopp som för år 2020 är 66 800 kr år. 

• Ordförande erhåller ett arvode på 0,5 inkomstbasbelopp 33 400 kronor per månad.   

• Ordförande erhåller t o m 65 års ålder ett tillägg om 4,5 % av arvodet per månad, för närvarande 
1 503 kronor per månad, för eget tjänstepensionssparande. 

• Vice ordförande erhåller 0,6 inkomstbasbelopp/år f n 40 080 kronor/år. 

• Ekonomisakkunnig erhåller 0,2 inkomstbasbelopp/år f n 13 360 kronor/år. 

• Förtroendevald revisor erhåller 0,1 inkomstbasbelopp/år f n 6 680 kronor/år.  
 

Arvode för deltagande i styrelsemöte utgår med 500 kr/ möte till samtliga ledamöter utom ordföranden 
som arvoderas enligt ovan.  
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, efter intyg från arbetsgivare, utbetalas vid sammanträden med 
styrelsen samt vid övriga uppdrag där styrelseledamoten enligt särskilt beslut företräder styrelsen. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock med högst motsvarande 1/30 av inkomstbasbeloppet 
men inte för ordföranden. 
 
Förtroendevald revisor och ledamot i valberedningen omfattas av reglerna för förlorad arbetsförtjänst 
enligt ovan. 
 
Förtroendevald, som leder eller deltar i utskott, arbetsgrupp, utbildning eller annat av styrelsen tillsatt 
organ, kan efter särskilt beslut av styrelsen, erhålla arvode om högst 1/30 del av 
inkomstbasbeloppet per dag f n 2 227 kronor. Styrelsen kan även besluta om arvode för 
förberedelsetid och efterarbete i särskilda fall enligt samma princip. Ingen ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst utgår i dessa fall. Normalt tas beslut om arvodesersättning innan uppdraget 
startar men kan i undantagsfall beslutas i efterhand 
 

Traktamente 
Traktamente utbetalas enligt Skatteverkets regler för samtliga förtroendevalda som anges ovan i 
samband med styrelsemöten eller andra uppdrag som äger rum på annan ort än den förtroendevaldas 
hemort. För att traktamente ska kunna utbetalas krävs minst en övernattning. För deltagande i 
konferenser utgår inget traktamente. 
För ordförande gäller att traktamente utbetalas för möten och arbete på annan ort än hemorten och 
även för deltagande i konferenser. För att traktamente ska kunna utbetalas krävs minst en övernattning. 
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Policy för Bröstcancerfonden 
Bröstcancerfonden bildades år 2000 av Bröstcancerförbundet och är varumärkesregistrerad hos PRV. 

Bröstcancerfonden ingår i Bröstcancerförbundets ordinarie verksamhet. Bröstcancerfonden är ingen 

egen juridisk person. Bröstcancerförbundets styrelse förvaltar och kan utse en forskningskommitté 

för Bröstcancerfonden.  

Bröstcancerfondens syfte är att stödja patientnära forskning inom bröstcancer. Utdelning ur 

Bröstcancerfonden görs årligen.  

Insamling 

Insamlade medel till Bröstcancerförbundet som är direkt öronmärkta till Bröstcancerfonden är 

intäkter från månadsgivare, försäljning av Rosa bandet, försäljning av Bröstcancerförbundets egna 

produkter samt erhållna testamenten som inte är öronmärkta till något av Bröstcancerförbundets 

övriga ändamål.  

Bröstcancerförbundets styrelse kan fatta beslut om ytterligare avsättning till Bröstcancerfonden. 

Bröstcancerfondens intäkter och kostnader ska särredovisas i Bröstcancerförbundets ordinarie 

bokföring och verksamhetsberättelse. Avsättningar och utnyttjande av medel i fonden redovisas i 

årsredovisningen i enlighet med GIVA Sveriges riktlinjer.  

Utlysning av forskningsanslag 

Utlysning av forskningsanslag ska ske årligen. Styrelsen fastställer instruktioner om formerna för 

ansökan, utbetalning och redovisning. 

Utbetalning av beviljade anslag ska görs senast första kvartalet nästkommande år. Beviljade anslag 

ska rekvireras innevarande år. Beviljade anslag som ej rekvireras återgår till Bröstcancerfonden.  

Ej utnyttjade medel ska återbetalas till Bröstcancerfonden.  

Mottagaren ska skriftligen avrapportera hur medlen använts och vilka erfarenheter och resultat som 

uppnåtts. 

Forskningskommitté 

En forskningskommitté är tillsatt som rådgivande organ till Bröstcancerförbundets styrelse. 

Forskningskommittén består av forskare inom bröstcancerområdet samt minst två ledamöter ur 

Bröstcancerförbundets styrelse.  

Forskningskommittén tillämpar jävsregler som uttrycks i Bröstcancerförbundets stadgar samt 11 § 

Förvaltningslagen som det kommit till uttryck i Etikrådets jävsregler.  

Utdelning av forskningsanslag  

Beslut om utdelning av forskningsanslag fattas av Bröstcancerförbundets styrelse. Vid beslut om 

utdelning gäller allmänna jävsregler.  

Upplösning 

Avvecklas Bröstcancerfonden ska fondens medel disponeras enligt fondens syfte.  

Policy för Bröstcancerfonden antogs av kongressen 2020  

Den etiska frågan med givarens intention ska beaktas. För att genomföra detta ska en arbetsgrupp 

tillsättas för att titta på hur vi kommunicerar till givarna. 
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Punkt 12 b) 

Uppdaterad arbetsordning för valberedningen   

                    

Valberedningens instruktion 
Enligt Bröstcancerförbundets stadgar ska Bröstcancerförbundet ha en valberedning vars huvuduppgift är att 
inför kongressen lägga fram förslag till styrelse, revisor och förtroendevalda revisorer för kommande 
kongressperiod samt eventuella fyllnadsval vid ordförandestämma. Ytterligare uppgift är att lägga fram förslag 
till kongressen om arvodering till styrelse och uppdrag inom verksamheten.  
  

Valberedningens sammansättning  
• Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande  

• Personerna ska vara medlemmar i Bröstcancerförbundet  

• Personerna ska inte vara anställda i Bröstcancerförbundet eller i lokal bröstcancerförening 

• Styrelsens ledamöter, revisor eller valberedning ska inte vara nära anhöriga (make/maka, sambo, 
syskon, föräldrar/barn) eller ha annan relation som gör att objektiviteten kan ifrågasättas enligt 
jävsparagrafen i stadgarna 

• Personerna ska vara förtrogna med organisationen, dess värderingar och ha god kännedom om 
styrelsearbete  

  
Valberedningens medlemmar bör avspegla en jämn fördelning av geografisk tillhörighet och ålder. Den 
samlade kapaciteten i valberedningen bör innehålla förståelse för kompetens- och rekryteringsfrågor. 
Förnyelse av valberedningen bör ske regelbundet, kontinuitet ska eftersträvas så att hela valberedningen inte 
ersätts samtidigt. Valberedningens medlemmar är under sin mandatperiod inte valbara som ledamöter eller 
som ordförande i förbundsstyrelsen.  

  

Valberedningens huvuduppgift  
I arbetet med att ta fram ett förslag till ny styrelse ska valberedningen följa bestämmelserna i stadgarna samt 
se till att den totala sammansättningen av kompetenser klarar både sitt förvaltande och strategiska arbete på 
bästa sätt under kongressperioden. Urvalsgrunder ska vara att det finns relevant kunskap och erfarenhet samt 
tid och engagemang för uppdraget.  En jämn fördelning av ålder och geografisk tillhörighet bör eftersträvas. 
Förnyelse av delar av styrelsen bör ske succesivt. 
  
Valberedningen planerar upplägg/strategi och arbetets genomförande gemensamt i gruppen.  
Valberedningen ska löpande under kongressperioden följa styrelsens arbete samt ha samtal med förbundets 
revisorer om hur de uppfattar styrelsens genomförande av sitt uppdrag. Valberedningen ska ha möjlighet att 
bilda sig en egen uppfattning om styrelsens styrkor och svagheter som vid behov kan diskuteras med 
arbetsutskottet eller hela styrelsen. Valberedningen kan på detta sätt få en tydligare bild av nuläget och vad 
som krävs för framtiden och kan utifrån detta arbeta fram vilka profiler som ska eftersökas. Intervju av 
generalsekreterare och kanslipersonal är en viktig del i utvärderingen av styrelsearbetet.  
  
Nomineringarna kan lämnas av valberedning, lokalförening och medlem.  
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Förstärkt information om att valberedningen söker nomineringar till ny styrelse och slutdatum för 
nomineringar ska gå ut i god tid till lokalföreningarna/medlemmarna.  
Valberedningen ska bekräfta mottagande av nominering. 
 
Valberedningen intervjuar sittande styrelse om styrelsearbetet och informerar nya kandidater om styrelsens 
roll, ansvar och ersättning.  
Handlingar inför kongress ska sändas senast sex veckor före kongressen. Valberedningen ska därför senast åtta 
veckor innan kongressen redovisa sitt förslag för kansli och styrelse.  
  
På förbundskongressen redogör valberedningen kortfattat för sitt arbete under kongressperioden samt 
presenterar och motiverar sitt förslag till ny styrelse. En skriftlig redogörelse lämnas till kongressprotokollet.  
  

Övriga uppgifter för valberedningen  
Valberedningen presenterar efter samråd med styrelsen och kansliledningen även förslag till auktoriserad 
revisor, förtroendevalda revisorer och i förekommande fall förslag till revisionsfirma.  
  
Valberedningen lämnar förslag till hur styrelsen skall arvoderas.  
  
Valberedningen informerar, senast åtta veckor före kongressen, om huruvida det har kommit in nomineringar 
till ny valberedning och vilka ledamöter som finns tillgängliga för omval. 
   
Denna instruktion ska utvärderas löpande av valberedning och förbundsstyrelse som lämnar eventuella 
ändringsförslag till kongressen för beslut.    
  

Valberedningens betydelse  
Valberedningens arbete är oerhört viktigt och betydelsefullt för att organisationen ska fungera på bästa möjliga 
sätt. Rekryteringen av styrelseledamöter bör få samma dignitet som rekrytering av personal.  
  
Valberedningen ska arbeta professionellt och alltid ha förbundets bästa i åtanke. Ledamöterna ska arbeta så 
objektivt som möjligt och inte låta sig påverkas av irrelevant information eller påtryckningar.  
 

Tystnadsplikt 

Alla ledamöter har tystnadsplikt när det gäller arbetet, information om ledamöter/nomineringar och vad som 
har avhandlats med styrelseledamöter, revisorer eller på styrelsemöten.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Arbetsordning för valberedning beslutades på kongressen 2017. 

Arbetsordningen reviderades enligt ovan av kongressen 2020. 
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Punkt 12 c) 

Arbetsordning för förtroendevalda revisorer 
 

Enligt Bröstcancerförbundets stadgar ska styrelsens förvaltning och räkenskaper löpande granskas av 
kongressen valda auktoriserad revisor samt förtroendevalda revisorer.  Dessa avger årligen skriftlig 
revisionsberättelse, som även ska innehålla bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 
avstyrks. Revisorernas berättelser läggs fram för beslut vid nästkommande kongress.  

Den förtroendevalda revisorn väljs på kongressen och mandatperioden är 3 år. Förtroendevald 

revisor arbetar på uppdrag av kongressen. Bröstcancerförbundet har minst två förtroendevalda 

revisorer varav en suppleant.  

Bröstcancerförbundets auktoriserade revisors uppgift är att granska förbundets ekonomiska 

förvaltning och löpande räkenskaper. Den förtroendevalda revisorns huvudsakliga uppgift är att 

granska förvaltning utifrån förbundets ändamål och kongressens beslut.  Det kan innebära att bland 

annat granska kongressprotokoll, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, styrdokument och policys, 

verksamhetsplaner samt övrig dokumentation som beslutas av styrelsen.  

Förtroendevalda revisorers uppgift 
Granska och följa upp: 

• Att beslut fattas enlig Bröstcancerförbundets uppdrag och ändamål. 

• Att uppföljning sker av fattade beslut.  

• Att styrelsen följer ekonomin löpande under verksamhetsåret. 

• Att Bröstcancerförbundet har tecknat försäkringar gällande organisationen och 

avtalsförsäkringar för personal. 

• Att ha en dialog med kansliets personal angående arbetsmiljö, interninformation, 

utvecklingssamtal, personalhandbok med mera.  

• Att styr- och policydokument finns. 

• Att lämna ett revisionsintyg till ledning, styrelse och auktoriserade revisor. 

Tystnadsplikt 
Det som framgår i revisionsarbetet får inte föras vidare. En förtroendevald revisor ska ha tillgång till 

allt material som behövs för revisionen och få den information som krävs. Revisorerna får inte agera 

så att verksamheten, enskilda föreningar eller andra enskilda personer skadas under 

revisionsarbetet. 

Ersättning  
Beslut om ersättning till förtroendevald revisor fattas av kongressen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fastställd av kongressen 2020. 
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Punkt 15 

Övergripande verksamhetsplan 2021-2023 
 

Bröstcancerförbundets översiktliga verksamhetsplan anger verksamhetens inriktning den kommande 

kongressperioden. Planen ska ge stöd i prioriteringarna och tydlighet i arbetet. Det måste samtidigt 

finnas utrymme och flexibilitet för oväntade händelser i omvärlden. 

Den översiktliga verksamhetsplanen ger inte den fullständiga bilden av Bröstcancerförbundets 

verksamhet men ger en överblick över central och prioriterad verksamhet under kongressperioden. 

Den treåriga planen bryts sedan ned till årliga verksamhetsplaner med tillhörande budget som 

beslutas av Bröstcancerförbundets styrelse. Status över verksamhet och ekonomi återrapporteras 

årligen på ordförandestämmorna och slutligen på kongressen 2023. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kongressen antog Bröstcancerförbundets översiktliga verksamhetsplan för kongressperioden  

2021-2023 
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Översiktlig verksamhetsplan för Bröstcancerförbundet, 2021-2023 
Inledning 
Bröstcancerförbundets verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i stadgarna och bygger på den 

gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet. 

Vision: Ingen ska drabbas av bröstcancer. 

Mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. 

Medlemslöfte: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.  

Bröstcancerförbundets verksamhet är i stort organiserat för att främja den ändamålsstyrda 

verksamheten:  

- Informationsinsatser för ökad kunskap om bröstcancer 

- Genom opinionsbildning verka för prevention, tidig upptäckt, bästa kända behandling och jämlik 

vård 

- Främjande av forskning och utveckling 

- Utbildningsinsatser och internationell samverkan 

Finansiering av forskning, informationsinsatser, opinionsbildande kampanjer, genomförande av 

stödinsatser och övrig verksamhet är till stor del möjlig tack vara insamlade medel. Att aktivt bedriva 

insamling är därför en viktig förutsättning för genomförandet av förbundets samlade verksamhet.  

 

Den övergripande treåriga strategiplanen tar sina utgångspunkter i följande: 

Föreningsarbete/Föreningsutveckling 
Föreningsarbetet behöver utvecklas i nära samverkan och kommunikation med föreningarna. 

Bröstcancerförbundets lokalföreningar och ideellt engagerade medlemmar är viktiga och nödvändiga 

för organisationens synlighet och legitimitet. 

Dialogen mellan förbundet och föreningarna behöver fortsatt stärkas, såväl som stödet från 

förbundet till föreningarna. Föreningarnas behov av utbildningsinsatser har kartlagts och 

utbildningsbehoven som finns bör prioriteras under perioden.  

Styrelsen fortsätter sitt arbete med att utveckla dialogen med föreningarna och deras delaktighet. 

Det behövs en ansvarig person på kansliet som ansvarar för föreningsfrågorna och som ger stöd till 

föreningarna i deras utvecklingsarbete och nödvändiga digitaliseringsprocess. Då allt mer arbete sker 

digitalt behöver föreningarna verktyg och kunskap för att kunna bedriva arbete digitalt.  

I nyhetsbrevet från förbundet, som når alla medlemmar minst fyra gånger per år, får medlemmarna 

information om Bröstcancerförbundets verksamhet.  

Den stora medlemsundersökning som har genomförts bildar underlag för att under perioden 

synliggöra medlemsnyttan och engagera fler till att bli medlemmar. 
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Varumärkesarbete 
Vi ska fortsätta arbetet med att tydliggöra och synliggöra vårt varumärke som vi vill ska uppfattas 

positivt och förtroendeingivande av allmänheten.  

Under den kommande perioden föreslås att Bröstcancerförbundet prioriterar följande områden 

för att säkerställa ett starkt, trovärdigt och attraktivt varumärke.  

- Fortsätta på den inslagna vägen och befästa positionen som den enda intresseorganisationen 

som odelat fokuserar på att bekämpa bröstcancer – och som stödjer både forskning och 

medlemmar.  

- Vidareutveckla varumärkesplattformen och se över varumärkesidentitet. För att signalera 

våra kärnvärden behöver vi öka inslaget av varma färger och andra element i 

kommunikationen.  

- Ta fram ett långsiktigt kommunikationskoncept som bygger vårt varumärke. Detta ska tydligt 

visa uniciteten i vår position. 

- Vi ska fortsätta att öka kännedomen om varumärke och verksamhet hos nya målgrupper för 

att attrahera nya medlemmar och givare.   

- För ökad varumärkeskännedom behöver vi arbeta med strategiska kampanjperioder för 

synlighet (vår och höst)  

- Vi ska fortsätta driva berättelsen om Bröstcancerförbundets rosa band, originalet, vars 

intäkter oavkortat går till att bekämpa bröstcancer.  

- Synliggöra och bygga varumärket genom att alliera oss med partners och varumärken som är 

seriösa och trovärdiga med starka kanaler och intressant målgrupp.  

 

Bröstcancerfonden 
Implementering av Bröstcancerfondens policy ska verkställas. Bröstcancerfonden ska tydliggöras 

i vårt varumärkesarbete, insamlingsarbete och i våra kommunikationskanaler.  

Kommunikation 
Bröstcancerförbundets kommunikationsarbete syftar till att stärka varumärket, driva insamling 

och driva opinion/påverkan i bröstcancerfrågor. Genom kommunikation i våra kanaler lyfter vi 

olika teman för att nå uppsatta mål. 

Begreppet Brösthälsa föreslås som en del av arbetet med tidig upptäckt och prevention. Ett tema 

vi ofta återkommer till i kommunikationen. Alltid med utgångspunkt i bröstcancer, fast med olika 

perspektiv. En översyn av konceptet Klämdagen och en uppgradering av appen förslås. Den skulle 

kunna ha ett bredare innehåll med nyheter, information och möjlighet att skicka Klämmogram 

för att påminna vänner om självundersökning.  

Under perioden ska vi också utveckla faktainformationen på webben om olika 

bröstcancerdiagnoser, så som vi redan har gjort för trippelnegativ bröstcancer. 

Fortsättningsvis ska Bröstcancerförbundet vidareutveckla och förfina sin innehålls-strategi och 

kontinuerligt fylla webben och egna kanaler med relevant, informativt och berörande innehåll. 

På så sätt kan vi löpande arbeta med konvertering för givande och rekrytering av medlemmar. 
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För starkare forskningsfokus kan ett nummer av Magasin B årligen handla om forskning. Vi ska 

också kontinuerligt lyfta fram de forskare som beviljats anslag liksom ledamöter ur 

forskningskommittén för kommunikation i digitala kanaler.  

Vi behöver fortsatt prioritera kommunikation för att generera synlighet och publicitet. 

Kommunikationen är ett verktyg som hjälper oss att nå våra verksamhetsmål. 

 

Opinionsarbete 
Vi ska vara en stark röst som blir lyssnad till. Vi ska göra skillnad och vara en naturlig samtalspart i 

bröstcancerfrågor. Bröstcancerförbundet ska arbeta utifrån ett nationellt perspektiv. Jämlik vård 

är en målsättning och individens egna förutsättningar för delaktighet ska beaktas. 

Opinionsarbetet ska stärka varumärket. Bröstcancerförbundet bör fortsätta på den inslagna 

vägen med rapporter och granskningar baserade på medlemsundersökningar om olika 

frågeställningar rörande bröstcancer samt inhämta data och statistik från register.   

Bröstcancerförbundet föreslås arbeta proaktivt med en fråga i taget för att säkerställa förändring 

och måluppfyllnad. Övriga prioriterade frågor finns med i arbetet men hanteras reaktivt. Det vill 

säga att vi bevakar och kommenterar initiativ i omvärlden. Frågorna vi driver ska återspegla våra 

medlemmars intressen och ligga i linje med vår vision och mission.  

För den kommande perioden föreslås följande prioriterade frågor:  

- Individanpassad screening – vikten av tidig upptäckt  

- Spridd bröstcancer – fokus på att synliggöra levnadsvillkoren för kvinnor med spridd 

bröstcancer och jämlik vård med tillgång till innovativa läkemedel  

- Rehabilitering – jämlik tillgång till rehabilitering över landet, utveckla nya digitala verktyg 

- Arbetsliv – fokus på nyckelfaktorer för återgång till arbete 

Bröstcancerförbundet ska fortsatt lansera Bröstcancerrapporten en gång om året. Med den som 

utgångspunkt kan kampanjer inom opinion och påverkan utvecklas. Det kräver att projektet 

startar tidigt under första kvartalet. På så sätt finns insikter och problemställning som underlag 

för framtagande av kampanj under våren och genomförande under hösten, förslagsvis i oktober.  

Kanaler och plattformar väljs ut beroende på fråga, målsättning och målgrupper. 

 

Ekonomi 
För att minska sårbarheten och säkra en långsiktig, stabil ekonomi föreslås följande strategi för 

den kommande treårsperioden 

- En övergripande tre-årsbudget läggs av styrelsen där vi i grova drag uppskattar våra intäkter 

och kostnader enligt den övergripande verksamhetsplanen för kongressperioden. En plan 

läggs för att kartlägga behov av resurser i form av personal, investeringar i system m.m. Det 

är avgörande att ha rätt organisation och resurser för att kunna fullfölja beslutad 

verksamhetsplan. 

- Årlig riskanalys och omvärldsanalyser genomförs för genomlysning av intäkter. 
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För att säkerställa intäktströmmar behöver vi göra strategiska satsningar inom insamling och 

följande föreslås för den kommande perioden: 

- Satsning riktad mot små och mellanstora företag. En plan läggs med tydliga mål och 

strategier för hur vi ska nå ut. Strategin bör ta sin utgångspunkt i webb och andra digitala 

verktyg/kanaler.  

- Ta ett samlat och strategiskt grepp om testamentes-gåvor. Översyn görs av nuläge och 

därefter jobbar vi vidare med kunskapshöjande kampanjer/information för att öka relevans 

och valbarhet för Bröstcancerfonden vid testamentesskrivning.  

- Stärka insamling via företagssamarbeten genom att välja starka partners och med dem 

utveckla långsiktiga samarbeten. 

 

Nationellt- och internationellt samarbete 
Betydelsen av samarbete ökar inom många av Bröstcancerförbundets prioriterade områden. 

Samarbete med nationella cancerorganisationer och andra ideella patientorganisationer 

prioriteras i frågor som är av intresse för Bröstcancerförbundet. Bröstcancerförbundet är 

medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Internationell samverkan har stor betydelse inom forskning 

men också inom utbildning och fortbildning. Bröstcancerförbundet föreslås vara aktiva 

internationellt genom medlemskap i den europeiska påverkansorganisationen Europa Donna och 

genom nätverkande och medlemskap i internationella cancernätverk som exempelvis ABC 

(Advanced Breast Cancer Global Alliance) UICC (Union for International Cancer Control) och 

AllCan (en internationell organisation som arbetar för alla cancerformer med tydligt 

patientfokus). Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna genom medverkan i nordiska 

möten samt informations- och erfarenhetsutbyten prioriteras. 

 

Demokrati och inflytande 
Bröstcancerförbundet önskar att öka involveringen från medlemmar och föreningar genom fler 

kontaktytor. Förbundsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att utveckla dialogen med föreningarna 

och deras delaktighet genom exempelvis digitala möten. 

Under den gånga kongressperioden har vi testat olika digitala verktyg för ökad dialog mellan 

föreningarna, förbundsstyrelsen och kansliet. I den kommande kongressperioden fortsätter vi 

arbetet med att hitta digitala verktyg som fungerar bättre och som både är säkra och 

användarvänliga. Den pågående corona-pandemin har tvingat oss in på en digital resa och vi vill 

säkerställa att alla föreningar ges förutsättningar att följa med i den digitala utvecklingen.  

 

Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakningen ger oss insikter i vad som händer och möjlighet till att agera i våra 

prioriterade frågor. Utrymme ska ges för spontana utspel och debatt inom prioriterade frågor i 

både sociala och traditionella medier. 
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Våra medlemmar efterfrågar mer föreläsningar och information om forskning. Vi föreslår därför 

att de forskare som får anslag ur Bröstcancerfonden bjuds in att hålla kortare seminarier/ 

föreläsningar om sin forskning. En digital seminarieserie som också spelas in för de som vill titta 

vid annat tillfälle.  

Först och främst prioriteras kommunikation av de forskningsprojekt vi stödjer på hemmaplan. 

Som nästa steg och i mån av resurser kan blicken även riktas internationellt. 

Hållbarhet i Bröstcancerförbundet 
Bröstcancerförbundet strävar efter att utveckla en god och stimulerande arbetsmiljö och en 

hållbar utveckling för organisationen. Bröstcancerförbundets hållbarhetsarbete ska utvecklas och 

komma till uttryck i en hållbarhetspolicy. 

Bröstcancerförbundet ekonomiska förvaltning ska präglas av långsiktighet och överlevnad som 

organisation. Vi ska säkerställa att ändamålsbestämda medel används enligt stadgar och att alla 

finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med gällande redovisningsprinciper och 

lagkrav. Förvaltning av förbundets finansiella tillgångar ska regleras genom en av styrelsen 

fastställd Placeringspolicy.  

Vi ska erbjuda vår personal och besökare en hälsosam miljö på vårt kontor. Arbetsplatsen ska 

präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde personen. Utgångspunkten för 

Bröstcancerförbundet är att erbjuda en miljö som motverkar stress och sjukskrivningar.  

Bröstcancerförbundet ska ha kollektivavtal och följa gällande lagar och regler.  

Bröstcancerförbundet ska tillhandahålla utbildningar och stöd till våra 33 föreningar för att säkra 

utveckling och kunskapsöverföring inom organisationen.  

I våra fysiska möten uppmanas alla till resande på billigaste och miljövänligaste sätt. Personliga 

möten är viktiga i vår verksamhet men vi ska använda digitala mötesplatser för en mer hållbar 

långsiktig verksamhet. Ett mål är att även minska mängden pappersutskick och övergå till 

elektroniska inbjudningar och handlingar till möten och konferenser. En förutsättning för 

övergång till digitala utskick är att medlemmarna meddelar sina e-postadresser. 

 

Sammanfattning 
Den föreslagna verksamhetsplanen för kongressperioden anger Bröstcancerförbundets 

övergripande riktning de kommande tre åren. De prioriterade områdena är: 

  

Föreningsarbete/Föreningsutveckling 

Varumärkesarbete 

Bröstcancerfonden 

Kommunikation 

Opinionsarbete 

Ekonomi 

Nationellt- och internationellt samarbete 

Demokrati och inflytande 

Omvärldsbevakning 

Hållbarhet 
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Stadgar för Bröstcancerförbundet och till förbundet anslutna 

bröstcancerföreningar 
Namn Organisationsnummer 

Bröstcancerförbundet 802010-4262 

Bröstcancerföreningen Agatha Skaraborg 866601-7085 

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm 802009-9639 

Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland 818001-1739 

Bröstcancerföreningen Blekinge 835000-5784 

Bröstcancerföreningen Blåkulla Oskarshamn 802432-5527 

Bröstcancerföreningen Dalarna 883800-5851 

Bröstcancerföreningen Emelie Bohuslän 858501-0146 

Bröstcancerföreningen Emma Jämtland Härjedalen 893200-8140 

Bröstcancerföreningen Halland 849201-6574 

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro län 875001-5359 

Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg 857204-5329 

Bröstcancerföreningen Johanna Trollhättan 868401-2456 

Bröstcancerföreningen Jönköpings län 826001-9487 

Bröstcancerföreningen Kalmar län 832401-3757 

Bröstcancerföreningen Kronoberg 829501-9023 

Bröstcancerföreningen Malmöhus 846003-8907 

Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg 885001-3197 

Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland 802421-7104 

Bröstcancerföreningen Norrbotten 897000-9950 

Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad 889201-2678 

Bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg 802413-6361 

Bröstcancerföreningen Rosa Gotland 834001-7105 

Bröstcancerföreningen Skellefteå 894701-4984 

Bröstcancerföreningen Svea Alingsås 802419-5490 

Bröstcancerföreningen Uppsala 817602-0637 

Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne 838201-2048 

Bröstcancerföreningen Viktoria Ängelholm 802459-9691 

Bröstcancerföreningen Viola Sjuhärad 802428-8014 

Bröstcancerföreningen Värmland 873201-7168 

Bröstcancerföreningen Västerbotten 894003-6505 

Bröstcancerföreningen Västmanland 802474-4339 

Bröstcancerföreningen Ådalen 888800-5454 

Bröstcancerföreningen Örnsköldsvik 802422-6634 
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Stadgar för Bröstcancerförbundet och till förbundet anslutna 

bröstcancerföreningar. 
Organisationens namn är Bröstcancerförbundet.  

Organisationens engelska namn är The Swedish Breast Cancer Association. 

§1  Inledning 
Bröstcancerförbundet är en riksomfattande, ideell patient- och intresseorganisation som arbetar 

tillsammans med anslutna lokala bröstcancerföreningar. Bröstcancerförbundet verkar nationellt och 

bröstcancerföreningarnas verksamhet utövas lokalt och regionalt.  

Bröstcancerförbundets vision, mission och medlemslöfte: 

Vision: Ingen ska drabbas av bröstcancer. 

Mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. 

Medlemslöfte: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.  

Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att 

övergripande gemensamma frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att tillsammans arbeta för 

att uppnå den gemensamma visionen.  

Bröstcancerförbundet och dess medlemsföreningar är partipolitiskt och religiöst obundna. 

Bröstcancerförbundets och dess medlemsföreningars arbete ska präglas av en demokratisk och 

humanistisk människosyn grundad i uppfattningen om alla människors lika värde.  

§ 2  Ändamål 
Bröstcancerförbundet och dess medlemsföreningar har som ändamål att arbeta för en god 

brösthälsa och bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.  

Bröstcancerförbundet ska stödja bröstcancerföreningarnas verksamhet och bidra till samarbete och 

en positiv utveckling i föreningarna. 

Bröstcancerförbundets uppgift är att bedriva verksamhet för att uppnå den gemensamma visionen, 

missionen och medlemslöftet bland annat genom att 

• bidra till ökad kunskap om bröstcancer och brösthälsa 

• främja åtgärder för att stärka patientperspektivet 

• genom opinionsbildning verka för prevention, tidig upptäckt, bästa kända behandling samt jämlik 

vård 

• främja forskning och utveckling 

• arbeta för preventiva åtgärder, förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrad 

möjlighet till rehabilitering 

• bidra till utbildningsinsatser  

• bedriva insamling för ekonomiska bidrag till forskning, stödinsatser och verksamhet 
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• förbundets insamlingsverksamhet sker både i Bröstcancerförbundets namn och i det 

varumärkesregistrerade namnet Bröstcancerfonden 

• bidra till internationell samverkan 

§ 3  Organisation 
Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är kongressen som utgörs av ombud från 

bröstcancerföreningarna. Mellan kongresserna leds Bröstcancerförbundet av en förbundsstyrelse. 

Förbundsstyrelsen är ansvarig för att verkställa kongressens beslut. Till sitt förfogande har 

förbundsstyrelsen ett kansli. De år det inte är kongress kallar förbundsstyrelsen till 

ordförandestämma. 

Bröstcancerföreningarna är medlemmar i Bröstcancerförbundet. En enskild person är medlem i en 

lokal förening.  

§ 4  Medlemskap 
Medlem är bröstcancerförening, som ansluts till Bröstcancerförbundet. 

Enskild person kan vara medlem eller stödmedlem i en lokal bröstcancerförening.  

§ 4.1  Villkor för medlemskap i Bröstcancerförbundet 
Bröstcancerförening som ansöker om medlemskap i Bröstcancerförbundet ska anta dessa stadgar 

samt av förbundsstyrelsen föreskrivna policyer. 

Förbundsstyrelsen beslutar om medlemskap av bröstcancerförening (flyttat från p.3.2)  

§ 4.2  Villkor för medlemskap i bröstcancerförening 
Enskild person som betalat medlemsavgift blir medlem i en lokal bröstcancerförening och är därmed 

ansluten till Bröstcancerförbundet. 

Enskild medlem kan välja vilken bröstcancerförening denna vill tillhöra. Medlem som inte betalar sin 

medlemsavgift förlorar sitt medlemskap. 

§ 4.3  Hedersmedlem 

§ 4.3.1  Hedersmedlem i Bröstcancerförbundet 
Kongressen kan på förslag från förbundsstyrelsen utse person till hedersmedlem i 

Bröstcancerförbundet. Till hedersmedlem utses den som har bidragit till Bröstcancerförbundets 

verksamhet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Hedersmedlem i Bröstcancerförbundet betalar 

ingen medlemsavgift, har inte rösträtt och räknas inte in i medlemsantalet. 

§ 4.3.2  Hedersmedlem i bröstcancerförening 
Årsmötet i en bröstcancerförening kan på förslag från föreningens styrelse utse person till 

hedersmedlem i bröstcancerförening. Till hedersmedlem utses den som har bidragit till föreningens 

verksamhet på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.  Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift och 

har inte rösträtt. 

§ 4.4  Medlemsavgifter 
Kongressen beslutar om storleken på den medlemsavgift som bröstcancerföreningarna ska  

betala till Bröstcancerförbundet för varje enskild medlem. 

Den lokala bröstcancerföreningens årsmöte beslutar om den enskilde medlemmens avgift till 

bröstcancerföreningen. 
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§ 4.5  Utträde/uteslutning ur Bröstcancerförbundet 

§ 4.5.1  Utträde ur Bröstcancerförbundet 
Bröstcancerförening som inte längre vill vara medlem i Bröstcancerförbundet ska anmäla detta 

skriftligt till förbundsstyrelsen, som bekräftar utträdet vid nästkommande förbundsstyrelsemöte. 

Medlemsavgift som har erlagts för det år bröstcancerföreningen begär utträde återbetalas 

inte.  

§ 4.5.2  Uteslutning ur Bröstcancerförbundet 
Bröstcancerförening som inte antar eller bryter mot Bröstcancerförbundets stadgar, inte uppfyller 

medlemsvillkor i policydokument, inte betalar beslutad medlemsavgift eller skadar 

Bröstcancerförbundets anseende kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen 

och fastställs av nästkommande kongress/ordförandestämma. 

Medlemsavgift som erlagts för det år bröstcancerföreningen utesluts återbetalas inte. 

§ 4.5.3  Uteslutning av enskild medlem ur bröstcancerförening 
Bröstcancerföreningens styrelse avgör fråga om uteslutning av enskild medlem. Enskild medlem kan 

överklaga beslutet om uteslutning till förbundsstyrelsen. 

§ 5  Bröstcancerförbundets beslutande organ 
Bröstcancerförbundets organisationsstruktur har tre nivåer  

1) Kongress 

2) Förbundsstyrelse 

3) Ordförandestämma 

§ 5.1  Kongress 
Kongressen är Bröstcancerförbundets högsta beslutade organ. Kongress hålls vart tredje år före 

november månads utgång på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar. 

§ 5.1.1  Ombud 
Kongressen utgörs av valda ombud för anslutna bröstcancerföreningar. Ombud för 

bröstcancerföreningarna utses enligt följande medlemsantal: 

1- 499 2 (två) ombud 

500-999 3 (tre) ombud 

1000-1499 4 (fyra) ombud 

1500-2499 5 (fem) ombud 

2500- 6 (sex) ombud 

Medlemsantalet i bröstcancerföreningarna den 31 december året före kongressåret utgör underlag 

för beräkning av antalet ombud. 

§ 5.1.2  Förslag och motioner 
Kongressen ska behandla förslag från förbundsstyrelsen samt motioner från bröstcancerförenings 

styrelse och enskild medlem. För att behandlas på kongressen ska motion ha kommit till 

Bröstcancerförbundets kansli senast 31 maj kongressåret. Motion och yttrande från 

förbundsstyrelsen över motion ska sändas ut i samband med övriga kongresshandlingar. 
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§ 5.1.3  Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen 
Ombud och förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 

Revisorer har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger 

inom revisorernas uppdrag. Revisorer kan inte vara ombud på kongressen. 

Valberedningen har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som 

ligger inom valberedningens uppdrag. Ledamot i valberedningen kan inte vara ombud på kongressen. 

Bröstcancerförening har rätt att utse observatör/er, som har närvarorätt men inte yttrande- eller 

förslagsrätt.  

§ 5.1.4 Kongressens beslutsregler 
Ombud och ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt på kongressen.  

Förbundsstyrelsens ledamöter har dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandatperiodens 

förvaltning och val av revisorer. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid oavgjorda omröstningar avgör lotten, utom vid beslut om 

ansvarsfrihet då kongressordföranden avgör. Beslut tas genom öppen röstning. Om sluten röstning 

begärs och Kongressen beslutar detta, sker sluten omröstning. 

Beslut om upplösning av Bröstcancerförbundet får bara fattas om förslaget beretts och funnits med i 

kongresshandlingarna 

§ 5.1.5 Kallelse 
Inbjudan till kongressen ska vara medlemsförening tillhanda under januari månad kongressåret. 

Kallelse till kongressen utsändes till ombud, revisorer och valberedning senast sex veckor före 

kongressen. Kallelse ska åtföljas av förslag till föredragningslista, bokslutshandlingar, verksamhets- 

och revisionsberättelse för kongressperioden, förslag från förbundsstyrelsen, förslag från 

stadgekommittén, förslag från valberedningen samt inkomna motioner med yttrande av 

förbundsstyrelsen. 

§ 5.1.6 Frågor som ska behandlas på kongressen 
Följande frågor ska alltid behandlas av kongressen: 

• Val av kongressordförande 

• Val av kongressekreterare 

• Val av två protokolljusterare 

• Val av två rösträknare 

• Fastställande av röstlängd 

• Fråga om kongressens behöriga utlysande 

• Fastställande av dagordning 

• Verksamhetsberättelse för de gångna åren 

• Ekonomisk redovisning för de gångna åren 

• Revisorernas berättelse för de gångna åren 

• Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

• Fastställande av medlemsavgifter till förbundet 

• Fastställande av arvoden och ersättningar 

• Förslag från förbundsstyrelsen 

• Motioner med förbundsstyrelsens yttranden 

• Eventuella förslag till stadgeändringar 

• Förslag till övergripande verksamhetsplan 

• Val till förbundsstyrelsen 
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- Ordförande 

- minst åtta och högst tolv ordinarie ledamöter 

• Övriga val: 

- en auktoriserad revisionsbyrå samt minst två förtroendevalda revisorer, varav en är suppleant 

- valberedning, minst tre och högst fem personer. Valberedningen utser inom sig en 

sammankallande. 

§ 5.1.7 Extra kongress 
Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om extra kongress. 

Revisorerna eller minst två tredjedelar av medlemsföreningarna kan också påkalla extra kongress. 

Extra kongress ska genomföras inom tre månader. 

Andra frågor än de som föranlett inkallande av extra kongress får inte behandlas. Kallelse till extra 

kongress ska sändas senast trettio dagar före en extra kongress. Kallelsen ska åtföljas av förslag till 

föredragningslista med angivande av den eller de frågor som föranlett en extra kongress. 

§ 5.2 Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och 

ansvarar för förbundets ekonomi, förvaltning och verksamhet. Förbundsstyrelsen har att verkställa 

av kongressen fattade beslut. Förbundsstyrelsen arbetar i enlighet med fastställd arbetsordning. 

Förbundsstyrelsen består av ordförande, en vice ordförande och minst sju övriga ledamöter, varav en 

är ekonomisakkunnig. Förbundsstyrelsen kan utse utskott, kommittéer och arbetsgrupper. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minsten hälften av samtliga närvarande ledamöter är 

ense om beslutet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. 

Mandatperioden är tre år och lika med en kongressperiod. Ledamot kan nomineras för ytterligare två 

mandatperioder i följd. Förbundsordförande kan nomineras för tre mandatperioder i följd oberoende 

av tidigare förbundsstyrelseuppdrag.  

En majoritet av förbundsstyrelsen ska vara bröstcancerbehandlade. Förbundsstyrelseledamöter ska 

vara medlemmar i en bröstcancerförening. 

Anställd vid Bröstcancerförbundets kansli kan inte ingå i förbundsstyrelsen, men kan adjungeras för 

särskilda frågor. 

Ny förbundsstyrelse konstituerar sig omedelbart och tillträder direkt efter kongressen. Vid fyllnadsval 

konstituerar sig förbundsstyrelsen direkt efter ordförandestämman.  

Förbundsstyrelsen ska hålla minst fyra protokollförda sammanträden per år, på kallelse av 

förbundsordförande eller om minst hälften av ledamöterna så begär. 

§ 5.3  Ordförandestämma 
Ordförandestämman syftar till ömsesidigt informations-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för ökad 

delaktighet, demokrati och inflytande.  

Ordförandestämman är ett beslutade organ vad avser fyllnadsval, uteslutning av bröstcancerförening 

och i av styrelsen särskilt utpekade frågor.  

Ordförandestämman är i allt övrigt ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. 
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Förbundsstyrelsen kallar till ordförandestämma de år det inte är kongress. Kallelse utgår minst sex 

veckor före stämman. Ordförandestämma hålls före november månads utgång på tid och plats som 

förbundsstyrelsen beslutar. Till ordförandestämman kallas bröstcancerföreningarnas ordförande 

eller dess ersättare, valberedning samt förtroendevalda revisorer. 

Revisorer har närvarorätt under hela stämman och yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger inom 

revisorernas uppdrag. Revisor kan inte vara ombud på stämman. 

Valberedningen har närvarorätt under hela stämman och yttrande- och förslagsrätt i frågor som 

ligger inom valberedningens uppdrag. Ledamot i valberedningen kan inte vara ombud på stämman. 

§ 5.3.1  Frågor som ska behandlas på ordförandestämman 
Följande frågor ska alltid behandlas av ordförandestämman: 

• Val av stämmans ordförande 

• Val av stämmans sekreterare 

• Val av två protokolljusterare 

• Val av två rösträknare vid eventuella val 

• Fastställande av röstlängd vid eventuella val 

• Mötets behöriga utlysande 

• Fastställande av dagordning 

• Av förbundsstyrelsen föreslagna ärenden 

• Det gångna årets räkenskaper ska föredras 

• Lägesrapport över ekonomi och verksamhet  

• Information om kommande års verksamhetsplan 

• Eventuella fyllnadsval till förbundsstyrelsen 

• Av bröstcancerföreningarna föreslagna ärenden, maximerat till det antal styrelsen bestämmer. 

• Övriga frågor 

§ 5.3.2  Beslut av ordförandestämman 
I de frågor som ordförandestämman ska besluta gäller följande: 

Bröstcancerföreningarnas ordförande eller dess ersättare har rösträtt på ordförandestämman. 

Förbundsstyrelsen har rösträtt på ordförandestämman. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Beslut fattas genom öppen röstning med enkel majoritet. Vid oavgjorda omröstningar har stämmans 

ordförande utslagsröst. Om sluten röstning begärs och stämman beslutar detta, sker sluten 

omröstning. 

§ 5.3.3  Extra ordförandestämma 
Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om extra ordförandestämma. Kallelse utgår minst tre veckor före 

extra ordförandestämma. Till extra ordförandestämma kallas bröstcancerföreningarnas ordförande 

eller dess ersättare, valberedning samt förtroendevalda revisorer.  

Revisorer har närvarorätt under hela ordförandestämman och yttrande- och förslagsrätt i frågor som 

ligger inom revisorernas uppdrag. Revisor kan inte vara ombud på ordförandestämman. 

Valberedningen har närvarorätt under hela ordförandestämman och yttrande- och förslagsrätt i 

frågor som ligger inom valberedningens uppdrag. Ledamot i valberedningen kan inte vara ombud på 

ordförandestämman. 
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§ 6  Verksamhetsår/Revision  

§ 6.1  Verksamhetsår 
Verksamhetsåret är lika med kalenderåret. 

§ 6.2  Revision 
Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska löpande granskas av kongressen valda 

auktoriserad revisor samt förtroendevalda revisorer. Dessa avger årligen skriftlig revisionsberättelse, 

som även ska innehålla bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks. 

Revisorernas berättelser läggs fram för beslut vid nästkommande kongress. 

Förtroendevalda revisorer arbetar efter en instruktion som beslutas av kongressen. 

§ 7  Kansli  
Bröstcancerförbundet har ett kansli som ansvarar för administration och löpande verksamhet på 

uppdrag av förbundsstyrelsen. 

§ 8  Valberedning  
Valberedningen består av minst tre och högst fem personer, varav en är sammankallande. Ledamot i 

valberedningen har efter förhandsanmälan till förbundsstyrelsen rätt att närvara och har 

yttranderätt vid förbundsstyrelsesammanträde. Nomineringstid till förbundsstyrelseval beslutas av 

valberedningen, som även ansvarar för fyllnadsval mellan ordinarie kongress. Valberedningen 

arbetar efter en instruktion som beslutas av kongressen. 

§ 9  Bröstcancerföreningarnas gemensamma bestämmelser 
Enligt beslut på kongressen ska stadgarna i sin helhet, inklusive bröstcancerföreningarnas 

gemensamma bestämmelser, antas på närmast följande årsmöte i bröstcancerförening och följas av 

föreningar i Bröstcancerförbundet. 

§ 9.1  Bröstcancerförening 
Bröstcancerförening ska anta Bröstcancerförbundets stadgar och uppfylla övriga villkor i för 

bröstcancerföreningar aktuella policyer.   

Bröstcancerförbundets och bröstcancerföreningarnas stadgar är fastställda av kongressen och får 

inte ändras. Bröstcancerförening kan komplettera stadgarna med policydokument för att spegla 

lokala förhållanden.  

Bröstcancerföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningsstyrelsen är föreningens 

förvaltande och verkställande organ. Såväl årsmöte som föreningsstyrelse kan utse kommittéer och 

arbetsgrupper. Det åligger bröstcancerförening att till Bröstcancerförbundet hänskjuta frågor som 

har principiell betydelse för Bröstcancerförbundet och dess verksamhet. 

En Bröstcancerförenings engelska namn är  

”The Breast Cancer Society of …..(namnet på bröstcancerföreningens länstillhörighet/ortnamn). 

§ 9.2  Villkor för medlemskap i bröstcancerförening 
Enskild person som betalat medlemsavgift blir medlem i en lokal bröstcancerförening och är ansluten 

till Bröstcancerförbundet. 

Enskild medlem kan välja vilken bröstcancerförening denna vill tillhöra. Medlemskap kan enbart 

erhållas i en bröstcancerförening. Medlem som inte betalar sin medlemsavgift förlorar sitt 

medlemskap.  
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§ 9.3  Årsmöte 
Vid årsmötet har varje medlem en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Ordinarie årsmöte 

hålls senast under mars månad.  

§ 9.3.1  Förslag och motioner 
Årsmötet ska behandla motioner från medlemmar. 

Motion från enskild medlem ska lämnas till föreningsstyrelsen senast inom den tid som styrelsen 

beslutar och informerar om.  

Föreningsstyrelsens yttrande över motion lämnas senast vid årsmötet. 

§ 9.3.2  Kallelse till årsmöte 
Kallelse till årsmöte ska ske minst tio dagar före mötet. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse, 

bokslut, förslag till dagordning, motioner med föreningsstyrelsens yttrande samt eventuella förslag 

från föreningsstyrelsen ska finnas tillgängliga för utskick till dem som så önskar. 

§ 9.3.3  Ärenden som ska behandlas av årsmötet 
Vid ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden behandlas: 

• Val av mötesordförande 

• Val av mötessekreterare 

• Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

• Fastställande av röstlängd 

• Fråga om mötets behöriga utlysande 

• Fastställande av dagordning 

• Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna 

räkenskapsåret 

• Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret 

• Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen avseende det gångna räkenskapsåret 

• Beslut om föreningens avgift för kommande år 

• Fastställande av arvoden och ersättningar 

• Förslag till verksamhetsplan och budget 

• Behandling av motioner med föreningsstyrelsens yttrande 

• Antagande av kongressens beslut om stadgar 

• Beslut om minsta antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse 

• Val av ordförande 

• Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

• Val av minst en revisor och en revisorssuppleant 

• Eventuellt val av ombud till kongress 

• Val av valberedning 

9.3.4  Omröstning 
Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon 

begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen och har betalt 

sin medlemsavgift.  

9.3.5  Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen 

beslutar det. Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat. 
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§ 9.4  Föreningsstyrelsen 
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Föreningsstyrelsen ska bestå av minst 

tre ledamöter inklusive ordförande. För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Föreningsstyrelsen ska 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• bereda ärenden inför årsmötet 

• upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för föreningen 

• bedriva verksamhet i enlighet med Bröstcancerförbundets vision, mission, medlemslöfte och 

ändamål.   

Vision: Ingen ska drabbas av bröstcancer. 

Mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. 

Medlemslöfte: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. 

Medlemsnära verksamhet och medlemsrekrytering ska särskilt uppmärksammas. 

§ 9.5  Räkenskaper och revision 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och 

föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse ska senast 28 februari överlämnas till revisorerna för 

granskning. Revisorerna ska löpande granska föreningsstyrelsens verksamhet och räkenskaper samt 

lämna en revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet till årsmötet.  

§ 9.6  Underlag till Bröstcancerförbundet 
Som underlag för Bröstcancerförbundets ansökan om statsbidrag ska föreningen senast den 30 april 

till Bröstcancerförbundet skicka in årsmötesprotokoll, undertecknad verksamhetsberättelse, 

ekonomisk berättelse och revisionsberättelse med uttalande avseende styrelsens ansvarsfrihet för 

det föregående verksamhetsåret.  

§ 9.7  Upplösning av bröstcancerförening 
Beslut om att upplösa bröstcancerförening kan bara fattas genom beslut vid två på varandra följande 

årsmöten varav ett ordinarie årsmöte. Beslutet ska vid båda dessa tillfällen bifallas av minst fyra 

femtedelar av de avgivna rösterna. Föreningen måste upprätta regler för hanteringen av föreningens 

tillgångar vid en upplösning. 

Vid upplösning av bröstcancerförening ska föreningens tillgångar disponeras i överensstämmelse 

med Bröstcancerförbundets ändamålsparagraf. 

§ 10  Jäv 
Jäv är en beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild 

omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. 

Jäv ska undvikas i Bröstcancerförbundet och bröstcancerföreningarna.  

Firmatecknare får inte vara jäviga. Revisorer får inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen. 

Närståenderelationer ska räknas som jäv och undvikas. Make/maka, sambo, barn och syskon är alltid 

nära anhöriga men även andra närstående kan räknas dit efter en bedömning i det enskilda fallet. 
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§ 11  Ändring av stadgar 
Beslut om att ändra i Bröstcancerförbundets stadgar ska fattas av kongressen. För sådant beslut 

krävs minst två tredjedelars majoritet. 

§ 12  Upplösning av Bröstcancerförbundet 
Beslut om att upplösa Bröstcancerförbundet kan bara fattas genom beslut vid två på varandra 

följande kongresser varav en ordinarie kongress. Beslutet ska vid båda dessa tillfällen bifallas av 

minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna.  

Vid upplösning av Bröstcancerförbundet ska Bröstcancerförbundets tillgångar disponeras i 

överensstämmelse med Bröstcancerförbundets ändamål.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stadgarna antogs vid Riksstämman i november 2014. 

Reviderades vid Kongressen 2017. 

Reviderades vid kongressen 2020 och är omedelbart justerade. 
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BILAGA 5 - Policy för Bröstcancerfonden -
Kongressprotokoll 2020.pdf
(107833 byte)
SHA-512: 260ebd489a9c861b81c5e5bf2a109a235ce74
ce5f18731af351f2744dc153cf3c8cb9969e4bed761e13
4c197884c4ce92e9f9c3bb927521ad67607250b742a70

BILAGA 3 - Arbetsordning för
valberedningen - kongressprotokoll
2020.pdf
(147949 byte)
SHA-512: 14584f1d2e5ffe9ef700940cfb709ab243f88
f6acb841d1649d2acaf71f548c410b4e94150df06cdc77
677b80ce09ffabf09ced6bbfce22f6b8ee970b6d12c9f

BILAGA 4 - Förtroendevalda revisorers
instruktion - Kongressprotokoll 2020.pdf
(122587 byte)
SHA-512: b75644ba3c7fc310f0734ef0d3efc95f7aab7
c1e814dbe54b5b17beca430dc06c33c77927b13e57a868
cdb3658e9b8edc0daf831ec85517fa93afd3a5e29c0dd

BILAGA 7 - Översiktlig verksamhetsplan
2021-2023 - Kongressprotokoll 2020.pdf
(141711 byte)
SHA-512: 5a722cd85ae1679ca7d9cf2e990a454cf921e
5c09b560b8c891193f5749eaa54c317315d1a3b232800b
651069e8c1a35978ff8504fb9d65ebd19fffb3cf3b4f6

BILAGA 6 - Stadgar - Kongressprotokoll
2020.pdf
(193151 byte)
SHA-512: 6539258d9504fde86bc518b4110deee1073e0
7c78171c9b1dbf407b7202c7325bcddcdf6edaa93e470b
cea0058df0ca95d8754b2f0ef6904b6bc6325198f5300

Carin Elisabeth Wendel
carin.wendel@brostcancerforbundet.se
85.229.39.49
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-18 12:05:06 (CET)

Sara Kristina Wretblad Carreras
sara.wretblad.carreras@brostcancerforbundet.se
78.68.162.107
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-15 13:52:39 (CET)

Lena Öberg
lenaoberg50@gmail.com
83.255.128.41
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-15 14:40:08 (CET)

Leena Bergkvist
leena.bergkvist@live.se
83.248.236.180
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-01-18 18:48:53 (CET)
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Kongressprotokoll 2020
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
af624ca4925fd332a4c7d56f49120d91b7b48143af171c1a342fa4de36e8608a5884a73bb136034beef66717144f5f6732c5e760f1c3fcf7169001d31e1bf6f9

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently
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Case Audit Log
2021-01-15 11:03:33 Case sent by Bröstcancerförbundet


Title: Kongressprotokoll 2020
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8edc0daf831ec85517fa93afd3a5e29c0dd


BILAGA 7 - Översiktlig verksamhetsplan 2021-2023 - Kongressprotokoll 2020.pdf:
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BILAGA 6 - Stadgar - Kongressprotokoll 2020.pdf:
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2021-01-15 11:15:05 Case request opened by party: Lena Öberg, 195007287583 (BankID)
IP: 78.79.231.88


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-01-15 12:42:52 Case reviewed by party: Sara Kristina Wretblad Carreras, 197305070281 (BankID)
IP: 78.68.162.107


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36


2021-01-15 12:52:39 Case signed by party: Sara Kristina Wretblad Carreras, 197305070281 (BankID)
IP: 78.68.162.107


Useragent:


2021-01-15 13:39:06 Case reviewed by party: Lena Öberg, 195007287583 (BankID)
IP: 83.255.128.41


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1


2021-01-15 13:40:08 Case signed by party: Lena Öberg, 195007287583 (BankID)
IP: 83.255.128.41


Useragent:


2021-01-15 15:32:44 Case request opened by party: Leena Bergkvist, 195410122724 (BankID)
IP: 83.248.236.180


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A Build/HUAWEIMAR-L21A; wv) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36


2021-01-18 11:04:21 Case reviewed by party: Carin Elisabeth Wendel, 195908021149 (BankID)
IP: 85.229.39.49


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36


2021-01-18 11:05:06 Case signed by party: Carin Elisabeth Wendel, 195908021149 (BankID)
IP: 85.229.39.49


Useragent:


2021-01-18 15:12:14 Case reviewed by party: Leena Bergkvist, 195410122724 (BankID)
IP: 83.248.236.180


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36


2021-01-18 17:48:53 Case signed by party: Leena Bergkvist, 195410122724 (BankID)
IP: 83.248.236.180


Useragent:


2021-01-18 17:48:53 All parties have signed, certificate generated
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