
 

 

HÖSTBREV 🍁  

Kära vänner! 

Då är vi framme vid nästa kvartalsbrev. Visserligen har ni för några veckor 
sedan fått inbjudan till Carpanetdagen med 30-årsjubileum.  Men det händer 
en del annat i föreningen också. Tanken är att du med hjälp av vår hemsida och 
mina kvartalsbrev alltid ska känna dig uppdaterad och involverad i det vi gör för 
att skapa Livskvalitet för den som drabbats av NET-cancer. 

Omarbetning av hemsidan 
Då har Katarina och Micke tillsammans med mig tagit oss samman och 
omarbetat hemsidan. Vi tycker att vi har kommit fram till en lösning som är 
mer logisk och förhoppningsvis mer lättnavigerad. Vi har ju inte velat ändra för 
mycket på en redan inbjudande websida, men vi tar definitivt emot synpunkter 
som kan bidra till att den blir ännu bättre. Det tillhör ju sakens natur att den 
kontinuerligt ska förbättras och utvecklas.  
 
Vi blir fler och fler 
Det är oerhört glädjande att se att vi har en medlemsutveckling som gör att 
målet på 500 Carpanetmedlemmar inte är en omöjlighet. Kanske redan nästan 
år. Idag är vi ca 350 mot 200 i våras. Ett stabilt medlemsunderlag är det vi 
eftersträvar. Det ger oss större möjligheter att vara proaktiva gentemot våra 
trogna medlemmar och skapa möten med ett kvalitativt innehåll. Som jag 
nämnde i mitt förra brev har vi idag ett medlemsregister som är tillräckligt 
uppdaterat för att vi ska kunna ha kontinuerlig kontakt med våra medlemmar. 
Tyvärr saknar vi några e-post adresser. Eftersom vi inte längre kommunicerar 
med vanligt brev (och även den vägen påmint ett antal ggr) hoppas vi att dessa 
få medlemmar uppmärksammar det här brevet på vår hemsida och 
kompletterar sina personuppgifter på hemsidan eller direkt till 
carpa@carpanet.se med ev. e-post adress.        

 



Medlemsavgift 2022                                
Den 1 december skickar vårt register med automatik ut fakturan för 
medlemsavgiften. Den förfaller vid årsskiftet.  
Jag skulle vilja göra ett tillägg till denna faktura. Se inte medlemsavgiften som 
en avgift där den första tanken lätt blir: vad får jag för pengarna.  
Se i stället fakturan som ett bevis på att du inte bara nästa år utan även flera år 
framåt vill ge ditt stöd till en god sak. Vi får även stabilitet i föreningen och 
tillsammans skapar vi livskvalitet för den som drabbats av NET-cancer. 

Ny mailadress 
Notera att vi nu har ändrat vår mailadress. Info-adressen är avaktiverad. Den 
nya mailadressen är carpa@carpanet.se som regelbundet bevakas av flera av 
oss i styrelsen.  

Nya broschyrer 
I samarbete med JS Sverige och med stöd av våra sponsorer har vi kunnat 
producera en ny interaktiv broschyr. Den är nu klar och den tryckta upplagan är 
under distribution till kliniker och sjukhus. Den kan också laddas ner av dig via  
https://www.sebroschyr.se/carpanet/WebView/ fram till den 7 mars 2022. 
Vi har också börjat arbetet med en uppfräschning av foldern  
”Välkommen till Carpanet Patientförening” 

Årsmöte 2022 
 Nästa årsmöte är planerat till den 20 mars 2022. Vi arbetar på att mötet ska 
ske centralt i Mellansverige med bra kommunikationer. Förutom trevlig 
samvaro och årsmötesförhandlingar kan du räkna med minst ett intressant 
föredrag. Vi skickar en inbjudan i god tid, men notera redan nu datumet.  

Kontaktpersonträff 
I anslutning till årsmötet, den 19 mars, kommer vi också att ha utbildning av 
våra kontaktpersoner. Det kommer att ske i samma stad som årsmötet.  

Skulle du själv vilja vara kontaktperson, antingen för patienter eller anhöriga 
http://www.carpanet.se/om-oss/#kontakt kan du anmäla ditt intresse på 
carpa@carpanet.se. 

 



Regionala träffar  
Vi vet alla att det personliga mötet är kärnan i det vi håller på med i Carpanet. 
Därför behöver vi komplettera våra nationella sammankomster (årsmöte, 
Carpanetdag etc.) med återkommande och aktiva regionala möten. Det kan 
vara allting från en gemensam fika, en utflykt, en aktivitet tillsammans eller ett 
givande föredrag med möjlighet till frågor. Det här är någonting som vi i 
styrelsen lägger stor vikt vid och gärna hjälper till med att initiera. En sådan 
verksamhet finns redan i Örebro och i Region Väst. Du som bor i södra Sverige 
kan räkna med att det händer någonting längre fram i vår. Det finns även 
planer för Stockholms och Uppsalaområdet. Är det här någonting du 
intresserad av att engagera dig i, skriv ett par rader till carpa@carpanet.se. 

Carpanetdagen med jubileumsfirande 
Så till slut. Den 13 november uppmärksammar vi Carpanetdagen  och firar även  
vårt 30-årsjubileum med ett fullspäckat program. Du har redan fått en 
inbjudan. Gensvaret har varit över förväntan och du som anmält dig och betalat 
in anmälningsavgiften kan räkna med en givande dag med föreläsningar, 
stipendieutdelning, god mat med underhållning,  paneldiskussion med frågor 
och möjligheten att umgås på riktigt.  
 
…….vi livestreamar också!! 
Du som inte kan vara på plats har ändå chansen att ta del av dagen ”live”. 
Länken är https://www.sthlmstream.com/carpanet-45643580 och den är 
öppen i ytterligare tre månader. 

 

Ja, kära vänner, det känns oerhört befriande att kunna se fram emot att få 
möta föreningens medlemmar, nu främst till ett 30-årsjubileum i en förening 
som inte är så stor, men som fortfarande har en oerhört viktig uppgift att fylla 
för att öka kunskapen om NET och utgöra ett stöd för sina medlemmar. 

 

Kära hälsningar 

Gunnar Dalborg 

Ordf. Carpanet Patientförening 


