
 

Underlag till presentation om Barncancerfonden Västra 

Varje gång du som medlem representerar Barncancerfonden Västra är det viktigt att du är 

förberedd med materiel och med kunskap för att känna dig trygg i situationen. 

För att du lättare ska kunna hålla i en presentation kommer här lite fakta: 

Vad är Barncancerfonden Västra? 

▪ Är en unik stödorganisation som på ideell basis arbetar lokalt och självständigt. 
▪ Ideell föräldraförening som startade 1982 
▪ Föreningen har sitt nav i Hoppets hus nära Barncancercentrum i Göteborg. 
▪ Föreningens upptagningsområde är Göteborg, Näl, Borås, Värmland, Jönköping, 

Skövde, Halmstad 
  

Ur föreningens stadgar: 

 § 2 Ändamål och uppgifter 

Föreningen har som ändamål: 

• att anskaffa medel för att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar 
med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer 

• att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. 
• att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. 
• att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar 

och syskon till barn/ungdomar som avlidit i cancer. 

Mer fakta om föreningen: 

▪ I Sverige behandlas ca 1000 barn mot barncancer, ca 200 av dem bor i Västra 
Sverige.  

▪ 1982 överlevde 2 av 5 barn. 2014 överlevde 4 av 5 barn. 
  

▪ Ca 1100 medlemsfamiljer samt 300 stödmedlemmar  
 

▪ Ca 100 engagerade medlemmar med egen erfarenhet av barncancer stödjer 
familjer genom träffar på sjukhusen i regionen samt planerade aktiviteter. 
 

▪ Alla barn som insjuknar får en väska med information om vår verksamhet samt 
små presenter anpassat efter barnets ålder. 
 

▪ Stödverksamhet som bedrivs regionsövergripande: Visommist, Supersnöret, 
mamma/pappahelger, ungdomsverksamhet, Clownverksamhet 
 

▪ Föreningen har en stuga i Sunne Jon Bengtsätern som medlemsfamiljer kan 
hyra. 

 



▪ Föreningen har ett 90 konto som granskas av svensk insamlingskontroll och 
delar varumärke med Barncancerfonden. 
 

▪ Verksamheten är beroende av bidrag från företag och privatpersoner då inga 
bidrag ges från stat, kommun eller landsting. 

 
Vad är skillnaden på Barncancerfonden och Barncancerfonden Västra? 
 
Barncancerfonden Västra är en av sex lokal föreningar. Tillsammans bildar vi 
Barncancerfonden som är en rikstäckande organisation. Föreningarnas ändamål är råd & 
stöd och information.  
 
Centrala Barncancerfonden verkar nationellt och vi delar visionen att utrota barncancer.  
Deras ändamål är forskning, information samt råd & stöd.  
 
Gemensamt för fond och förening är kärnvärdena HOPP, MOD, ANSVAR. 
 
Hur kan man stödja föreningen? 
 
Plusgiro 900660-2 Swish 90066 02 

Starta egen insamling till föreningen 

http://charitystorm.org/charity/barncancerfonden-vastra/  

 

Filmtips! 

Film om SuperSnöret  

https://www.youtube.com/watch?v=ruk6BhM9mhQ 

Film om Clownkliniken 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz7_x0bkcM4 

 

Behöver ni material eller profilkläder? 

Beställ material via vår hemsida så gör kansliet vad de kan för att ordna det. 

https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/vastra/for-medlemmar/eventmaterial/ 
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