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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR SIPPLES PATIENTFÖRENING 2015-03-29
SOCKENSTUGAN I MARKARYD
Närvarande var styrelsen, ett 40-tal medlemmar samt inbjuden läkare Karl-Axel Svensson och
sjuksköterska Inga-May Svensson, Ljungby.
§1. Ordförande Marianne Blom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Marianne Blom valdes till stämordförande.
§3. Till protokollförare valdes Jennie Troedsson Rehn.
§4. Till att justera protokollet valdes Anders Hansson.
§5. Inbjudan till årsmötet skickades ut den 28 februari, 64 st. via e-mail och 18 st. via brev. Det
skickades även ut 7-9 st. inbjudningar till olika läkare, bl.a. till Halmstad och Lund. Tre har svarat
att de inte kunde komma.
§6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av stämman. Vid ett tidigare årsmöte togs
beslut att vartannat år fokusera på släktforskning och vartannat år på MEN 2A.
§7. Kassör Cecilia Larsson redogjorde för räkenskaperna under 2014. Föreningen hade 65 betalande
medlemmar och årets resultat var -199,70 (se verksamhetsberättelse). Minusresultatet berodde bland
annat på att föreningen bekostar förtäring och övriga utgifter vid årsmötet.
§8. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.
§9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Medlemsavgiften beslutades oförändrad, 50 kr för vuxen och 20 kr upp till 20 års ålder.
§11. Stämman beslutade om oförändrat styrelsearvode: 1000 kr att fördela till styrelsen. Däremot
ändrades reseersättningen till 25 kr/mil vid styrelseuppdrag.
§12. Verksamhetsplan.
§13. Antalet styrelseledamöter oförändrat 5 st.
§14. Omval av Marianne Blom som ordförande. Men posten som ordförande står till förfogande för
den som vill.
§15. Omval av övriga styrelseledamöter: Kristina Loo (hemsida), Jennie Troedsson Rehn
(sekreterare), Cecilia Larsson (kassör), Roland Andreasson (släktforskning).
§16. Revisorer omvaldes: XX och XX. Till revisorssuppleant omvaldes XX och XX.
§17. Till valberedning nyvaldes Gunilla Nilsson (sammankallande) och XX.
§18. Övriga frågor: Karl-Axel Svensson, Läkare Ljungby höll ett föredrag om sjukdomen MEN2A.
Detta kommer att läggas ut på hemsidan. Medlemmarna fick ställa frågor.
Under föredraget framkom bland annat följande:
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I Ljungby används numera blodprov i första hand för att upptäcka tumörer på binjurarna
istället för dygnsamling av urin, vilket endast görs sekundärt om värdena är förhöjda.
Pentagastrin, som använts tidigare för att upptäcka eventuella tumörer i sköldkörteln, finns
inte längre på marknaden. Detta innebär att man inte längre kan upptäcka tumörerna i ett
tidigt skede. Därför vill man tidigarelägga operation för att minimera risken för spridning.
Frågor ställdes kring levaxin som medicin då artiklar och viss forskning visar på att det inte
är en fullgod medicin för alla patienter. Vad innebär det för de som opereras i tidig ålder?
Vad säger forskningen om det? Intressant att följa upp. Artikel läggs ut på hemsidan.
Ny uppdaterad policy för MEN2A behövs och det finns önskemål om att den ska kunna
läggas ut på hemsidan. Hur får vi i föreningen fortsatt information om vår sjukdom och om
ny forskning när Karl-Axel Svensson och övriga av ”våra” läkare slutar? Det är även
önskvärt att det görs en uppdaterad beskrivning om/kring vår sjukdom: symptom, diagnos
och behandling. Vi behöver också uppdateras kring ny forskning kring MEN2A.
Frågor kring det psykiska välmåendet ställdes, till exempel om det går att mäta sådana
värden. Vilka hormoner är involverade och vad styr dessa hormoner? En medlem berättade
om läkare Lars Häggström som skrivit böcker i ämnet.
Frågan kring det s.k. expertteamet i Lund kvarstår; finns det överhuvudtaget? Och i så fall
finns det där för både oss patienter och läkare eller är det endast för läkarna?
Det togs även upp hur vi ska följa upp de frågor som tas upp på årsmötena, för att undvika
att vi tar upp samma frågor och problematik varje år.

§19. Ordförande tackade läkare Karl-Axel Svensson och Inga-May Nilsson med vars en blomma.
§20. Ordförande tackade alla medlemmar och mötet avslutades.
Markaryd den 29 mars 2015

Jennie Troedsson Rhen
sekr

Marianne Blom
ordf.

Anders Hansson
justerare

Medlemmarna på mötet bjöds på fika vid ankomst, landgång till lunch och fika innan vi skiljdes åt
efter ett bra årsmöte med engagerade deltagare.
Bilagor: Verksamhetsberättelse och bokslut för 2014.

