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Bästa medlemmar i GynCancerFöreningen GCF Stockholm, 

Tiden går fort och nu närmar vi oss ett nytt år.  

Även 2022 år började med vissa restriktioner och det fanns en försiktighet i att träffas. 

Vår verksamhet har tyvärr inte haft möjlighet att bjuda in till Öppna hus som vi velat, men vi hade en 

mycket uppskattad sommarfest på Blå Porten där vi åt en god middag tillsammans, vi blev glada över 

att så många hade möjlighet att delta och tack för alla fina ord till styrelsen. 

Under hösten har vi haft ett Öppet hus när vi fick en trevlig och bra pratstund under en god kopp 

kaffe. 

Viktig information till våra medlemmar är att GCF Stockholm står inför ett viktigt medlemsbeslut. 

GCF Stockholm behöver ny styrelse! Vi har försökt på alla sätt att se hur vi kan gå vidare i vårt arbete 

men vi får inte ihop tid för gemensamma aktiviteter. Några jobbar heltid, vi reser och tillbringar tid 

på annan ort och efter flera år i styrelsen känns det också naturligt med ett avslut. 

Så vi står inför två val vid kommande årsmöte: 

• att valberedningen (som idag är styrelsen) får in förslag på personer att välja in till ny styrelse 

under årsmötet. 

o  Förslag till ledamöter skickas till info@gcfstockholm.se  senast 2022-12-31. 

 

• att vi stänger ner GCF Stockholm. Blir alternativet att stänga ner så hänvisar vi till kostnadsfritt 

medlemskap hos Nätverket mot gynekologisk cancer samt verksamheten Kraftens Hus som 

kommer att öppna upp efter årsskiftet. (En mötesplats för cancerberörda). Ni kommer att få mer 

information om detta när verksamheten startar upp. 

Vi kommer skicka mötesinbjudan till årsmötet som är planerat till torsdag den 23 februari kl 18-20, 

ABF-huset Sveavägen. 

 

Men innan dess skall vi träffas får vår traditionella Julfest! 
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Varmt välkomna till GCF Stockholms traditionella julfest! 

 

Onsdag den 30 november kl 18-21 

Stigbergets Borgarrum, Fjällgatan 34 

Vi startar upp kvällen med glögg och mingel för att sätta oss till bords där det bjuds på en 

jultallrik. 

 

Varmt välkomna! 

OSA till info@gcfstockholm.se  senast 21 november, ange ev allergi 

(årsavgiften för 2022 skall vara betald för anmälan till julfesten, 200 kr plusgiro 25594-3) 

 

 

Varmt välkomna önskar Styrelsen 

Christina, Andrea, Solveig, Marie och Blenda 

============================================================================== 

Här kommer lite förslag på information: 

• Följ gärna Nätverket mot gynekologisk cancer, där kan ni följa aktuella händelser och 

evenemang  https://gyncancer.se/ 

• Regionalt Cancercentrum Stockholm https://cancercentrum.se/stockholm-gotland här kan ni 

hitta bra information om vad som händer inom området cancer i vår region, t ex läs om det  
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