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§11 Återrapportering och förslag till beslut ang. fortsatt 
medlemskap i Bröstcancerförbundet 
 

Bakgrund 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län är en autonom förening med eget juridiskt 
ansvar, egen styrelse, egna stadgar, egen ekonomi och egen hemsida. Tillsammans med 31 
andra bröstcancerföreningar i landet ingår BCF Amazona i Bröstcancerförbundet. 
 
BCF Amazona är en ideell förening vars främsta uppgift är att på olika sätt stödja bröstcan-
cerdrabbade och deras närstående samt att sprida kunskap om bröstcancer och vikten av 
tidig upptäckt. 
 
Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är Kongressen som hålls vart tredje år. Vid 
kongressen 2017 fattades beslut om en gemensam profil för samtliga anslutna bröstcancer-
föreningar i landet. I det beslutet ingick förutom varumärke och grafisk profil även gemen-
samma stadgar, webbplattform och medlemsregister. BCF Amazona har välkomnat och 
antagit i stort sett alla delar utom gemensamma stadgar. 
Demokrati, delaktighet och transparens är grundläggande värden i BCF Amazonas arbete. 
Det är viktigt att det är medlemmarnas önskemål som påverkar inriktningen på verksam-
heten. Med det som bakgrund är det svårt att tänka sig att möjligheten att påverka före-
ningens stadgar skulle ligga utanför BCF Amazonas kontroll.  
 
Förutsättningarna för en förening att vara en del av Bröstcancerförbundet ändrades genom 
det beslut som antogs på Bröstcancerförbundets kongress 2017. Diskussioner har sedan dess 
förts om hur vi kan fortsätta vara en autonom förening med egna stadgar och samtidigt vara 
en del av Bröstcancerförbundet. Även vår önskan och möjlighet till att ha en egen hemsida 
har diskuterats. 
 
 
Aktuell status 
Vid årsmötet 2021 beslutades att BCF Amazona behåller tidigare stadgar. Det innebar en risk 
för uteslutning ur Bröstcancerförbundet. BCF Amazonas styrelse fick i uppdrag att utreda 
möjligheterna till ett fortsatt medlemskap med stadgar och hemsida som avviker från kon-
gressbeslut. Det beslöts också att BCF Amazonas styrelse skulle återrapportera till medlem-
marna senast på årsmötet 2022. 
 
Efter Amazonas årsmöte 2021 bjöd Bröstcancerförbundet in Amazona till formaliserade sam-
tal för att prata om relationen och samarbetet. Bröstcancerförbundet engagerade via Grant 
Thornton konsulten Satish Sen för att förbereda inför samtal mellan BCF Amazona och Bröst-
cancerförbundet och han deltog även vid det första samtalet mellan BCF Amazona och Bröst-
cancerförbundet i september 2021. Efter det har tre representanter från Bröstcancerförbun-
det och 3 representanter BCF Amazonas styrelse träffats 6 gånger för fortsatta samtal. Fokus 
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för samtalen förutom stadgar och webblösning har varit att diskutera hur man kan hitta sam-
arbetsformer som båda parter är nöjda med.  
 
Bröstcancerföreningarna i Sverige och Bröstcancerförbundet arbetar alla för samma sak - att 
bekämpa bröstcancer och att på olika sätt stötta de som drabbas. Det är BCF Amazonas am-
bition att vara en del av Bröstcancerförbundet även i framtiden men det måste vara förenligt 
med att vara en autonom förening där våra medlemmar påverkar inriktning av vår verksam-
het och våra stadgar.  
 
Vi har kommit en bra bit på väg i diskussionerna med Bröstcancerförbundet. Vi har klarat ut 
våra respektive verksamhetsfält, vad som är regionalt och vad som är riksövergripande. Vi 
har haft diskussioner förutom om stadgar och webbsida även om samarbete och hantering 
av medel insamlade till forskning.  
 
Vid Bröstcancerförbundets ordförandestämma i november 2021 gav stämman dispens för 
BCF Amazona att behålla sina stadgar fram till årsmötet 2024. Vi hade uppfattat att beslut 
också skulle fattas om att göra om de nuvarande gemensamma stadgarna för förbund och 
föreningar till två separata delar, en för förbundet och en för föreningarna (som kan kom-
pletteras med egna regler av föreningarna). Detta beslut fattades inte och finns inte doku-
menterat från ordförendestämman. Samtidigt uppmanades vi att anta de gemensamma 
stadgarna utom §9 vid vårt kommande årsmöte, innehållet i §9 överlappar innehållet i våra 
befintliga stadgar. Bröstcancerförbundet har uttryckt att man inför Kongressen 2023 ska tillsätta en 
stadgekommitté för att se över stadgarna. 
 
 
Styrelsens bedömning 
Vi hoppas att vi kan hitta ett sätt att samarbeta där vi kan vara en del av Bröstcancerförbun-
det och samtidigt vara en autonom förening men vi har fortfarande inte nått dit. Vi planerar 
därför att fortsätta samtalen för att se om vi kan hitta en lösning där både BCF Amazona och 
Bröstcancerförbundet är nöjda. Om så inte är fallet ser vi ingen annan möjlighet än att be-
gära utträde. Utskick för medlemsavgift görs av Bröstcancerförbundet via det gemensamma 
medlemsregistret i november varje år. Bröstcancerförbundet behåller 60 kr av varje med-
lemsavgift årligen. Begäran om utträde bör därför ske innan första november året innan 
eventuellt utträde.  
 
 
 
Påverkan på BCF Amazona om vi lämnar Bröstcancerförbundet 
 
Våra medlemmar erbjuds inte längre: 
• Magasin B 
• Nyhetsbrev från Bröstcancerförbundet. 
• Möjlighet att ansöka om rehabilitering/återhämtning genom Bröstcancerförbundet 

(det går fortfarande att ansöka om rehabilitering/återhämtning genom BCF Amazona 
direkt). 

• Möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för välmående/flärd (Elisabet Hedins minne). 
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• Möjlighet att medverka i medlemsundersökningar som ligger till grund för 
Bröstcancerförbundets påverkansarbete av bröstcancervården. 

 
BCF Amazona måste åtgärda: 
• Skaffa ett eget program för hantering av medlemsregistret (leverantör identifierad) 
• Skaffa en ny grafisk profil då den gemensamma profilen med Bröstcancerförbundet 

inte längre kan användas. Byta grafisk profil i presentationer, brevpapper, broschyrer, 
etc. 

• Kanalisera insamling till bröstcancerforskning genom en annan organisation (möjliga 
alternativ identifierade). 

• Använda andra ”Rosa bandet”- produkter än de som Bröstcancerförbundet tillhanda-
håller. 

 
Vad BCF Amazona ska fortsätta att erbjuda sina medlemmar som självständig förening: 
• Tillgängliga stödpersoner för bröstcancerdrabbade vid föreläsningar, via telefon, på 

sjukhusen, etc. 
• Hålla egna utbildningar för nya Stödpersoner. 
• Erbjuda våra medlemmar rehabiliteringsaktiviteter, t ex Mitt-i-Livet-vecka och LEVA-

vecka på Masesgården. 
• Erbjuda medlemsaktiviteter i form av föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, kulturella 

aktiviteter, etc. 
• Tidningen Amazona-bladet som kommer ut 4 ggr per år. 
• Information via Amazonas hemsida och sociala medier (Facebook och Instagram). 
• Fortsatt utveckling av vår egen hemsida. 
• Samverkan med sjukvården i regionen. Vi kommer att delta i PNR (Patient och 

Närstående-Råd), ledningsgrupper m.fl. på Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset och St 
Görans sjukhus samt andra vårdinrättningar.  

• Deltagande i forskningsprojekt i regionen och på andra initiativ, t.ex. REBECCA-
projektet samt genomföra enkätundersökningar liknande de vi gjort i REBECCA-
projektet. 

• Insamling av medel till Bröstcancerforskning som, efter avdrag för insamlingskost-
nader, går oavkortat till bröstcancerforskning. 

• Egna stadgar som ingen annan än föreningens egna medlemmar beslutar om. 
• Ett kansli som normalt är öppet mellan kl. 10:00 – 14:00 vardagar. 
 
 
 
Styrelsens förslag till beslut av årsmötet 
1. Att inte anta Bröstcancerförbundets gemensamma stadgar innan dessa på ett accep-

tabelt sätt delats upp i en förbundsdel och en föreningsdel med möjligheter till före-
ningsunika tillägg. 
 

2. Att ge styrelsen för BCF Amazona mandat att fatta beslut om utträde ur Bröstcancer-
förbundet om inte fortsatta diskussioner med Bröstcancerförbundet leder till önskat 
resultat avseende stadgar, hemsida och samarbeten. 
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