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Vad bra det kändes att skriva 2021, jag är helt övertygad om att det kommer att bli ett bättre år än 

skitåret 2020. Jag känner mig i alla fall väldigt motiverad. Men det blir lite annorlunda start än vad 

det brukar vara, vi brukar ju ha årsmöte i Februari men det är omöjligt i år. Vi har beslutat att det får 

bli i slutet av Maj i stället, enligt stadgarna är det okej till sista maj. Där kommer ett problem med 

medlemsavgifterna. Vi brukar ju skicka med inbetalningskort och uppmaning till att betala 

årsavgiften med kallelsen till årsmötet. Eftersom det är en så dyr process att skicka brev till så många 

så kommer här en uppmaning att betala årsavgiften senast 2021-01-31. Av våra 814 medlemmar så 

når jag på mail alla utom 70 st som vi får kontakta via brev eller telefon, på det viset spar vi 10 000:- 

som kan gå till forskning i stället. Årsavgiften betalas helst med Bankgiro 713-6559 eftersom banken 

tar en avgift på swish med 1,50 / transaktion ( 800X1,50 = 1200:- ) det låter inte så mycket men vi 

betalar flera tusen i avgifter på ett år, betala efter 2021-01-01 och ange namn, födelsedata och 

medlemsnummer (står på baksidan av tidningen) detta för att underlätta för kassören. För er som 

betalat avgift efter 1/10 2020 så gäller den även för 2021. Det här med swish avgiften är som ett rött 

skynke för mig, men jag får ingen modig journalist att ta i frågan. Swish privat är gratis swish företag 

avgift, jag vill ha ett steg till för ideella föreningar GRATIS. Borde vara självklart för en bank att ta det 

samhällsansvaret. 

Jag vet att det kommit in ett antal bra forskningsansökningar till förbundet, i år kan vi inte bidra med 

så mycket som vi är vana med men tack vare alla generösa givare så blir det ändå troligtvis 300 000:-. 

Det känns bra detta Corona år. Måste bara nämna Skogsentreprenörerna i Värmland som bidrog med 

63 000:- och JÄTTETACK alla andra som bidragit efter förmåga. 

Nu tar vi sats mot 2021, där måste vi hjälpas åt. På vår hemsida under fliken aktiviteter 2021 är det i 

stort sett tomt så där behöver vi hjälp med ideér.  Vi som är pensionärer kanske har någon bra 

kontakt hos tidigare arbetsgivare och ni som fortfarande jobbar, starta en insamling, kanske kan sälja 

pins på jobbet. Kanske göra som årets medlemsvärvare Jerry, nu är han upp i 40 st. Alla kan göra 

något. Jag har ofta drömbilder i huvudet, vi är 221 443 innevånare i Värmland över 20 år, tänk om 

alla skänkte 10:- då krossade vi mitt drömmål på 1 000 000:-. Köpa en Sverigelott ( vi har provision 

10:- ), spela Bingolotto ( vi har provision 15:- ) via vår länk. HUR SVÅRT KAN DET VA.  Medans jag 

ändå drömmer så är det här heller inte något orealistiskt mål. ”1000 medlemmar” om vi alla hjälps åt 

att värva en var så vore vi 1626 och klart störst i Sverige. Nä nu gäller det att återvända till 

verkligheten. 

Hoppas nu inte att männen avstått att söka vård på grund av pandemin. De farhågorna framkommer 

på vissa håll, för då kommer dödstalen att öka igen. De har varit sjunkande procentuellt sett, och fick 

vi sen till en screening så skulle många liv räddas. Det finns ett nytt vårdprogram ute för remiss på 

www.cancercentrum.se  och under året kommer min vårdplan, som alla med cancerdiagnos får som 

en pärm idag, att kunna erbjudas digitalt. Det går framåt och nu talar till och med Ola Bratt om en 

screening inom 5 år. Det fanns inte på banan för 9 år sedan när jag blev rammad av den här 

sjukdomen. Även för rehabilitering verkar det finnas ett ljus i tunneln. Det är ju helt otroligt att det 

inte fungerar, när man får diagnosen ska det finnas en plan hur man kommer tillbaka. Det borde vara 

en självklarhet. 

Nu vill jag önska er ett GOTT NYTT ÅR ta hand om ER 

Håkan Florin 

http://www.cancercentrum.se/

