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STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen har haft sammanlagt fem (5) protokollförda styrelsemöten, ett (1) extra 
årsmöte samt ett (1) konstituerande sammanträde under 2019.  
 
MEDLEMSANTAL 
Antalet medlemmar vid årets slut var 47. 
 
ÅRSMÖTEN 
Extra årsmöte ägde rum den 8 januari 2019 på Åkarnas hus. 
Ordinarie årsmöte ägde rum den 18 mars 2019 på Åkarnas Hus i Västerås.  
 
EKONOMI 
Föreningens ekonomiska ställning redovisas i bifogad handling i 
Verksamhetsberättelsen. 
 
GYNCANCERFÖRENINGARNAS NATIONELLA SAMARBETSORGANISATION 
(GYNSAM) 
Medlemsföreningarna har fått kontinuerlig information genom såväl korrespondens via 
e-mail som genom Gynsamposten.  
Föreningen har deltagit i GYNSAMS möten och GCF Mariarosen finns på deras 
hemsida. 
 
MEDLEMSKAP 
Mariarosen är medlem i Funktionsrätt Västmanland. Detta ger oss tillgång till 
möteslokaler och möjlighet att använda kontorsmaskiner. 
 
PUBLICITET 
Under året har GCF Mariarosen med bilder varit med i Gynsamposten. 



GDPR 
Föreningens medlemsregister hålls uppdaterat. Föreningen värnar om medlemmarnas 
personliga integritet och uppfyller fortsatt även de krav som uppställs i GDPR. 
 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET 
 
Extra årsmöte 
Den 8 januari hölls ett Extra årsmöte angående föreningens fortlevnad.14 deltagare från 
Mariarosen och 4 representanter från Gynsam deltog.  
 
Ordinarie Årsmöte 
Den 18 mars 2019 ägde Årsmötet rum på Åkarnas hus i Västerås. 19 medlemmar var 
närvarande.  
Före stadgeenliga val förklarade mötets ordförande villkoren som beslutades enligt extra 
Årsmöte den 8 januari 2019 innebärande att GCF Mariarosen skall läggas ned såvida 
inte fem personer anmäler sig att arbeta i styrelsen. Villkoret med fem 
styrelsemedlemmar uppfylldes, varför stadgeenliga val kunde genomföras. Mötet tog ett 
beslut att föreningen lever vidare. Mötet avslutades med smörgås och kaffe, 
Information skickades till Gynsam om att GCF Mariarosen lever vidare. 
 
Gynsams kunskapsdag och Riksstämma 
Den 6 - 7 april 2019 deltog Ulla Samuelsson och Britt-Marie Moberg i Gynsams 
Kunskapsdag/Riksstämma i Stockholm. 
 
Medlemsmöte 
Den 20 april hade förening medlemsmöte i restaurang Kalle på Spången, Kungsgatan 2 
Västerås. 10 medlemmar deltog och föreningen bjöd på mat och kaffe/te.     
 
GCF Mariarosen 15 år 
Den 25 maj 2019 hölls våravslutning och GCF Mariarosens 15-årsjubileumsfest på 
Västerås Officersmäss, Flottiljgatan 73, Hässlö, Västerås. 25 medlemmar deltog. 
Programmet var tre-rätters middag (biffstek eller lax) och underhållning av Björn & 
Agneta, som sjöng svenska visor ”Från Thore Skogman till Evert Taube”. 
Gynsam skickade blommor och gratulerade GCF Mariarosen med orden ”Tack för att ni 
finns. Och stort Grattis”. 

Musikkväll  
Den 15 augusti var 21 av föreningens medlemmar på Gäddeholms Café i Västerås och 
såg och lyssnade på Musikföreställningen 3xSangemark, en samling av gamla 
revykupletter från deras olika föreställningar. Föreningen bjöd på kaffe/te + en Grevens 
räksmörgås.  
 
Lenas lopp 
Den 5 september anordnades Lenas Lopp för livet i Orientalen, Önstavägen 1, Västerås. 
Christina Liffner deltog. Loppet anordnades av Lena Wäpplings Stiftelse. 
 
 



Gynsams Extra Riksstämma 
Den 17 september 2019 deltog Christina Liffner i Gynsams Extra Riksstämma i 
Stockholm. Syftet var att diskutera namnändring från Gynsam till GynCancerFörbundet 
samt ta fram förslag på riktlinjer för att forma organisationen till den Patientförening som 
medlemmarna vill ha och hur man ska arbeta för att det ska bli kul och givande. Vid 
konferensen tog man beslut om att ändra namnet till GynCancerFörbundet som träder i 
kraft den 1 januari 2020. 

Funktionsrätt Västmanland 
Den 26 september 2019 deltog Maija Parviainen i Funktionsrätt Västmanlands årsmöte 
som hölls i Konstmuseet i Västerås samt senare i höstens ordförandemöte i Eriksborg. 
 
Bussresa till Strängnäs. 
Den 20 oktober 2019 anordnade Bröstcancerförening Västmanland en bussresa till 
Strängnäs. Mariarosens medlemmar hade möjligheten att delta och 9 st följde med på 
resan. I Strängnäs träffade vi konstnärinnan Lena Linderholm som har sin butik/galleri i 
Stallarholmen där Lena berättade om sitt konstnärskap, keramik och textilierna. 
Bussen åkte vidare till ”Megs Kök och Trevligt” i Malmby, där de resande fick en 
Provenceinspirerad lunch. Till kaffet var det musikalisk underhållning av Lenas man 
Gösta Linderholm som sjöng sina låtar bl.a. ”Rulla in en boll och låt den rulla ....” 
Före hemresan besökte de resande familjen Linderholms privata hem. 
Hemma i Västerås kl 17.00. 
 
Föreläsning i Västerås Stadsbibliotekets hörsal  
Den 18 november 2019 anordnade GCF Mariarosen en föreläsning med temat ”Stöd för 
kvinnor med gynekologisk cancer. Ca 15 personer deltog. Föreläsare var Belinda 
Haraldsson, ordförande Gynsam. Vi hade även glädjen att få träffa Lena Wäppling som 
drabbades av äggstockscancer. Med anledning av sin sjukdom startade Lena en 
stiftelse, Lena Wäpplings Stiftelse, för att samla in pengar till gyncancerforskning. 
 
Julbord, årsavslutning 
Den 7 december firade Mariarosen avslutning av årets aktiviteter med ett julbord på 
Gaggeska Gården på Vallby i Västerås. Vi var 28 medlemmar från Mariarosen och 16 
medlemmar från Bröstcancerföreningen Västmanland som träffades för ett gemytligt 
julbord på den gamla Gaggeska Gården hos Systrarna på Vallby. Under en trevlig 
samvaro fick vi njuta av ett dignande julbord med alla läckerheter som hör till. Som 
avslutning så deltog de som hade med sig en liten julklapp i ett julklappsbyte där man 
fick välja mellan många spännande paket. 
 
Hemsidan och Facebook  
Hemsidan ( http://www.gcfmariarosen.se/ ) hålls uppdaterad av Janita Strutz och 
Facebook ( https://www.facebook.com/Gcf-Mariarosen-325246997625027/ ) av Willy 
Hermansson. Både Hemsidan och Facebook har blivit en bra länk för medlemmarna. 
Dessa sidor uppdateras regelbundet och där finns alltid aktuell information om vad som 
händer i föreningen och vilka aktiviteter som planeras samt där finns också övrig 
information om vad som händer på cancerområdet.   
 
 



NYCK,  
Nätverket för Yngre Cancerdiagnostiserade Kvinnor. 
Janita Strutz har haft några fikaträffar med NYCK tjejer.  
 
SLUTORD 
År 2018 var ett tufft år för Mariarosen. Till vår glädje har det gångna året 2019 varit 
desto bättre med en nystart av föreningen. Många medlemmar har haft förtroende för 
föreningen och deltagit i föreningens aktiviteter vilket varit glädjande. Under det gångna 
året har styrelsen arbetat intensivt med att ta fram nya stadgar och i förberedande syfte 
att byta namn till GynCancerFöreningen Västmanland. Namnbytet blev aktuellt då 
Gynsam beslutade att byta namn till GynCancerFörbundet och att alla lokalföreningar 
skulle heta GynCancerFöreningen följt av regions-/länsnamn. 
Styrelsen arbetar också med att hitta intressanta aktiviteter men välkomnar gärna alla 
aktivitetsförslag från medlemmarna. Medlemmarna kan när som helst kontakta någon i 
styrelsen för att ge ett förslag. 
Vi har förlorat några medlemmar under året men också fått några nya. Det är helt 
naturligt att medlemsantalet varierar. Vid årets slut var vi 47 medlemmar. Vi önskar 
fortfarande att flera kvinnor som har drabbas av gynekologisk cancer hittar oss. 
 
Gyncancerföreningen Mariarosen tackar alla medlemmar och medhjälpare för det 
gångna året 2019 och ett extra stort tack till kurator Marita Eriksson på Västmanlands 
sjukhus, Västerås som ständigt hjälper oss att sprida information om vår förening.  
Vi önskar också alla medlemmar ett riktigt bra år 2020. Vi vill också framföra vårt varma 
tack för erhållet verksamhetsbidrag från Region Västmanland och Gynsam. 
 
  
Vi har bankgiro hos Swedbank, BG 5124-0034 och man kan också använda Swish 
123 633 54 26 för inbetalning av medlemsavgift eller avgifter för våra aktiviteter. 
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