NYHETSBREV 1/ 2014
Utgivet: 2014 01 15 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar.
Sprid det gärna till medlemmarna.

God fortsättning på det nya året

Nu har ännu ett år gått med Prostatacancerförbundet. Det blev ett händelserikt år. I våras hade vi
regionmöten och genomförde utbildningen Lyftet. Sedan kom en händelserik stämma med många motioner
och där vi reviderade våra styrdokument. Redan första januari så nåddes målet för antalet medlemmar år
2013 överträffats. Antalet medlemmar ökade med 10 % och under året har det varit 8 200 medlemmar.
I höstas genomfördes den största prostatacancerkampanjen som genomförts i Sverige. Våra 26 föreningar
fick ihop 160 aktiviteter. Vi fick igång vår webbshop och säljer nya pins med Blå bandet och Blå mustaschen.
Tillsammans med våra nordiska förbund genomför vi just nu en enkätundersökning. Sverige ligger tyvärr inte
så bra till när det gäller svar. Så det vore underbart om ni kunde svara på enkäten. Den går bra att svara på
nätet www.prostatacancerfobundet.se
Alf Carlsson
ordförande

Styrelsemötet i december

Förbundsstyrelsen hade ett välmatat tvådagars sammanträde i december. Huvudfrågan som diskuterades var
hur förbundet ska få ett bättre och tydligare ekonomisystem. Från och med år 2014 blir det en budget
uppdelad på kostnadsställen som ska möjliggöra för en bättre kostnadsuppföljning.

Facebook

Förbundets Facebooksida har idag nått 2 727 följare. De som följer oss har vänner och varje nyhet vi skickar
ut når numer över 10 000 personer. Stort tack till Håkan Florin som är den som engagerat, kunnigt och aktivt
har fått igång oss andra. Nu ska vi nå 3 000 personer.

Webbshoppen

Nu finns västar, almanackor från 1.6 miljonerklubben och våra blåa
mustaschpins är.

Största stora insamlingen startar 21 november

Den 21 november startade Safrirallyt. I år ingick ”Race4 Health”. Det var 6 av Sveriges bästa rallyförare som
körde varsin äldre Porsche (alla bilar har renoverats till nyskick och lackerats i vackra färger). I vanliga fall
brukar rallybilar ha reklamskyltar med kommersiella varumärken. Denna pionjäromgång var det
välgörenhetsorganisationer. Den rosa porschen kördes av David von Schinkel och han körde för
Prostatacancerförbundet. Allting han samlar in går till vår fond. Det är sex bilar, tre av dessa samlar in till
projekt i Afrika och tre samlar in till svenska organisationer. Det finns en insamling på förbundets hemsida
och insamlingen fortsätter hela året.

Kampanj på nätet

I höstas hade SvD en bilaga om manlig hälsa. Prostatacancerförbundet skrev ledaren och det var några
artiklar om prostatacancer. Nu finns den även på webben http://www.manlighälsa.se/
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Inbjudan till seminarium om Föreningssystemet 22 januari

Förbundet har äntligen kommit till skott med att ordna en efterfrågad grundutbildning i föreningssystemet.
Observera att denna utbildning kommer att hållas på "basnivå", alltså för dem som är nybörjare i systemet och
som behöver grundläggande kunskaper. Utrymme för frågor om mer avancerad användning av systemet
kommer det tyvärr inte att finnas tid/utrymme för denna gång.
När: Onsdag 22 januari kl 10-16
Var: PCF:s kansli, Barks väg 14 i Bergshamra/Solna
För vem: Registeransvariga och andra intresserade och aktiva funktionärer i patientföreningarna. Det är alltså
helt ok att komma flera personer från samma förening om behov finns.
Hur: Kursen hålls på storbildsduk i stora konferensrummet med dator uppkopplad direkt till
medlemssystemet på internet. Deltagare som har tillgång till BÄRBAR DATOR kan gärna ta med den för
möjlighet att knappa lite själv i vissa moment. De bärbara datorerna kan uppkopplas till internet via kansliets
trådlösa gästnätverk.
Kursledare: Roland Jonsson från Föreningssupport, Söderhamn
Förbundet står för utvecklingskostnader i systemet på basnivå, kostnader för import av föreningarnas
register, utbildningslokal, kursavgift och kursledare. Förbundet bjuder också på lunch och fika.
Föreningarna betalar själva deltagarnas reskostnader och eventuell övernattning i samband med kursen.
Anmälan på e-post till: kansli@prostatacancerforbundet.se Meddela vid anmälan: Ditt namn, föreningens
namn, ditt mobilnummer och om du tar med egen bärbar dator. Vägbeskrivning: Se PCF:s hemsida under
Kontakt - Hitta till förbundet. Se länk
http://www.prostatacancerforbundet.se/subPage1.asp?nodeid=102392

Delta i den största nordiska undersökningen om prostatacancer
Enkätundersökningar är en viktig del när det gäller att utveckla nya läkemedel som vi med prostatacancer
kan ha stor nytta och glädje av. Det är därför viktigt för oss allihopa att svara på enkäten. Det tar bara ca 10
minuter.
Enkäten är den första nordiska undersökningen. I Norge och Danmark har det kommit in många svar.
Antingen klickar man på länken på Förbundets hemsida och svarar digitalt. De föreningar som vill ha enkäter
med portofria svarskuvert hör av sig till Emma på kansliet.
Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad
respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för
kampen mot prostatacancer är Blå bandet.
Torsten Tullberg, Förbundsdirektör Telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Emma Magnusson, Kommunikatör Telefon: 08-655 44 30
Kontakta Torsten eller Emma om du har frågor kring: Rådgivning medlemmar - Samarbeten Marknadsföring - Stipendier - Forskningsärenden - Nya föreningar
Anette Söderberg, Administrativ assistent Telefon: 08-655 44 39
Kontakta Anette om du har frågor kring: Gåvohantering - Administration av patientföreningar Medlemsregister
Telefontid: Måndag-torsdag kl 10-15. Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
Adress: Barks väg 14 170 73 SOLNA
Web: www.prostatacancerforbundet.se
Facebook: Prostatacancerförbundet
Twitter: @blamustaschen
Instagram: @blamustaschen
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