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SAK 1.2/7

Konstituering av styret. (TL)

Alle ble ønsket velkommen og fikk
presentert seg selv.

SAK 2.2/7

Status drift. (AER/TL)

En orientering om pågående prosjekter.

•

•

Merck: Lager 4 filmer/ Vi får
50.000 for å samarbeide om
en film om blærekreft.
Sykdommen generelt, uten
promotering av hverken
foreningen eller
medikamenter.
Samarbeidskontrakt
utarbeides i løpet av uken.
Tore skal møte flere større
internasjonale
pasientgrupper og Merck,
kommende torsdag. “ Global
Patient Advisory Board on
Bladder Cancer» - 9 July

•
•
•

Forskningsgruppen/
Stiftelsen DAM. Vi har fått
75.500 i driftsmidler
Brosjyrer (ferdig trykket og
distribueres i disse dager.
Kampanje FB (Har så langt
ikke gitt nye medlemmer)

•

Nytt webinar Sept.

•

Driftstilskudd Bufdir
(Kulturdep, har endret
forskriften pga korona, 2020
teller ikke for utb.grunnlag for
2022- Vi fikk 461.000 i år.)

SAK 3.2/7

Status rettssak (TL)

Foreningen fikk tilsendt en stevning fra
RR som mener seg uriktig oppsagt.
Rettsak er planlagt og kostnadene blir
store. Et forlik så ikke styret på som
noen løsning, ettersom det hadde lett
blitt misbrukt som en innrømmelse av
at RR hadde blitt usaklig oppsagt og
således gitt foreningen dårlig
omdømme. Foreningen er i en sånn
posisjon at dette ikke var mulig, mtp all
støy som har pågått i lang tid forut for
dette.

SAK 4.2/7

URO - medlemsbladet (TL/
AER) Noe tema som dere
mener bør være med?

Anita sender ut disposisjons forslaget
fra Pekaill og vil gjerne ha innspill fra
styret.
Anita kontakter Linn Skåber og hører
om hun kan være med og fortelle litt
om sin far som døde av blærekreft.

SAK 5.2/7

Kommunikasjon i "alle kanaler"
(TL/AER)

Webinar, ny reklamefilm, foldere og
sponset FB-kampanjer.

SAK 6.2/7

Aktiviteter andre halvår
(AER/TL)

Medlemsbladet, nytt Webinar, fysisk
styremøte i august. Prioritering av
medlemsverving og promotering av
foreningen.

SAK 7.2/7

Foreningens prioriteter fremover

Medlemsverving og promotering av
foreningen.

SAK 8.2/7

Annet

Møtes fysisk i august. To halve dager.
Anita sjekker muligheter.

VIKTIG om tilskuddet fra Bufdir!

Kulturdepartementet har besluttet at følgende tekst tas inn i Forskrift om tilskudd til
funksjonshemmedes organisasjoner, § 46:
"For å beregne det variable tilskuddet i tilskuddsåret 2022, se §§ 18 og 19, benyttes
poengsummene fra grunnlagstallene for hver organisasjon fra grunnlagsåret 2019.
En organisasjon kan søke om å dispensere fra denne regelen dersom den har
uvanlig lave grunnlagstall i 2019. Bufdir kan da benytte et gjennomsnitt av
poengsummene for grunnlagsårene 2017-2019. Organisasjoner som ikke har mottatt
tilskudd i tilskuddsårene 2017-2021, kan enten benytte grunnlagstallene i 2019 eller
2021."

Dette betyr at 2020 ikke vil brukes som grunnlagsår når dere skal søke om
driftstilskudd for tilskuddsåret 2022.

OBS! Tilskuddsåret 2021 er ikke påvirket av dette og søknadsfristen for driftstilskudd
i 2021, er 15.september 2020. Her beregnes driftstilskuddet ut fra den gjeldende
forskriften som vanlig og med 2019 som grunnlagsår. Dagens forskrift finner dere
på våre nettsider.

