NYHETSBREV 2/ 2014
Utgivet: 2014 03 18 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar.
Sprid det gärna till medlemmarna.

Dags för ordförandemöte

Kallelse till ordförandemötet skickades den 27 februari och idag den 18 mars postar vi handlingarna. Sista
dag för anmälning var den 15 mars. Det är fortfarande 7 föreningar och några förtroendevalda som inte
svarat, men det finns några dagar till att svara på.
Valaktiviteter
Calle Waller och kansliet håller på att utveckla budskap för årets septemberkampanj som också är tänkt att
bli underlag för valaktiviteter för förbund och föreningar. Materialet är inte färdigt ännu. Det kommer att delas
ut på ordförandemötet. Blir det klart innan kommer ni få det per mejl.
Material för medlemsrekrytering
Förbundet arbetar också på att ta fram ett material för att underlätta medlemsrekrytering. Även detta kommer
delas ut på ordförandekonferensen för diskussion. Om det blir klart innan får ni det per mejl.

Styrelsemöten i januari och mars

Förbundsstyrelsen har haft två styrelsemöten. Bl a har förbundet från och med detta år en budget fördelad på
kostnadsställen och en särredovisning av förbund och fond. Vid mötet i mars skrevs verksamhetsberättelsen
under och revisorerna läste upp revisionsberättelsen (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget
finns med i materialet till ordförandekonferensen).

Facebook

Förbundets facebooksida har idag nått 2887 följare (förra nyhetsbrevet 2 227). De som följer oss har vänner
och varje nyhet vi skickar når numer över 10 000 personer. Nu är vi nära 3 000 personer.

Seminarium om Föreningssystemet 22 januari
Den 22 januari deltog ett 20-tal representanter från föreningarna i en utbildning om Föreningssystemet.
Deltagarna var de registeransvariga och andra aktiva funktionärer i patientföreningarna. Kursledare var
Roland Jonsson från Föreningssupport, Söderhamn. Deltagarna var nöjda med kursen och nu är snart alla
föreningar inne i systemet.

Hemsidor för föreningarna
En webbgrupp träffades på PCF och kom överens om att det är värdefullt att PCF tar fram en ram-hemsida
för föreningarna som bygger på PCFs hemsida. Under mötet togs en kravspecifikation fram. Den 14 april
kommer PCF att skicka ut en länk till en sida föreningarna kan testa. Vi kommer visa sidan på
ordförandekonferensen och det finns möjlighetför alla föreningarna att inkomma med synpunkter till den 5
maj. Tisdagen den 13 maj inbjuds alla föreningarna till förbundet för ett lanseringsmöte. Vi kommer då
presentera sidan och gå igenom de förslag som lämnats av olika föreningar. Det är naturligtvis bra om de
föreningar som vill vara med i första vändan år 2014 anmäler detta till emma@prostatacancerforbundet.se
Det blir också ett igångsättningsmöte i form av en workshop onsdagen den 4 juni 11-16. Då hade vi tänkt att
de föreningar som vill komma igång tillsammans arbetar för att komma igång med sina sidor. Med stöd och
hjälp från förbundet. Vill ni veta hur föreningarnas hemsidor kommer vara upplagda kontakta Emma eller titta
under inlogget på hemsidan.
Det är till Emma ni ska svara om ni vill vara med på de olika mötena. Vid båda mötena betalar föreningarna
sina resor och förbundet bjuder på lunch, lokal och lärare.

Medlemsrekrytering
I april kommer ett stödmaterial för medlemsrekrytering. Men redan idag kan förbättringar göras. Män som vill
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bli medlemmar är naturligtvis olika. En del vill ringa, andra mejla och en del anmäla sig på hemsidan. En del
föreningar har inget anmälningsformulär på sin hemsida. Ni bör så snart som möjligt göra en länk till
förbundets hemsida till just ansökningsblankett-sidan. Detta kan medföra en enkel höjning av
medlemsantalet.

Patientföreningarna har pengar att hämta om ni säljer lotter
Varje förening som säljer Datumlotter får provision på försäljningen. Flera av föreningarna får bra intäkter via
lotteriförsäljning. Hör av er till Lottericentralen.

Förbundets webbshop
Så här inför våren är det kanske dags för lite inköp. Fundera på vad föreningen behöver och hör av er till
emma@prostatacancerforbundet.se
- Kepsar (mörkblå)
- Reflexer
- Godis 5 kg per kartong
- Pennor, Har du kollat ditt PSA?
Tänk efter innan ni svarar. Flera föreningar ville ha västar. Vi har ett bra lager med västar men nästan inga
beställningar.

Aktiviteter med begravningsbyråerna
Förbundet har tagit fram en kommunikationsplan med ett antal åtgärder för ökat samarbete med
begravningsbyråerna. För information kontakta Torsten Tullberg.

Patientföreningarna i samarbete med STCC tävlingarna i motorracing
Prostatacancerförbundets alla patientföreningar är välkomna till de olika tävlingsbanorna för att sprida
information om sin verksamhet och få fler män att kolla sitt PSA-värde.
Det preliminära. tävlingsprogrammet ser ut som följer.
9 -10 maj

Ring Knutstorp

23- 24 maj

Tierp Arena

6-7

Göteborg, ej fastställt

juni

11 - 12 juli

Falkenberg

8 - 9 augusti

Östersund alt. Tierp Arena, ej fastställt

22- 23 augusti

Ring Knutstorp

5 - 6 september

Solvalla

19-20 septemb. Grand Finale Mantorp Park
Intresserade kontakta: Magnus Heigetel. 0371-15525, 070-7108025

Samarbetet med IKEA fortsätter
Under 2014 hade Prostatacancerförbundet och Bröstcancerföreningarnas Riksförbund ett samarbete med
IKEA Kungens Kurva. Under två helger hade ProLiv Sthlm en monter och under två helger hade
Prostatabröderna en monter. Nu erbjuder IKEA fortsatt samarbete mellan PCFs och BROs lokala
patientföreningar. Under fyra helger har PCFs patientföreningar möjlighet att finnas på plats på IKEA
tillsammans med den lokala bröstcancerföreningen för att informera om
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sjukdomen, värva medlemmar och sälja blå band mm. Dessutom kommer det att finnas en tävling som
utvecklas av Datumlotteriet för BRO och PCF. Vi vet att bröstcancerföreningarna i Göteborg och Gävleborg
är intresserade. När vi hade de fyra helgerna i Stockholm kom ca 100 000 personer så det är frågan om en
mycket effektiv kommunikation. Intresserade kan höra av sig till emma@prostatacancerforbundet.se

Det är fortfarande möjligt att delta i den största nordiska undersökningen om
prostatacancer.
Enkätundersökningar är en viktig del när det gäller att utveckla nya läkemedel som vi som har prostatacancer
kan ha stor nytta och glädje av. Det är därför viktigt för oss allihopa att svara på enkäter. Det tar bara ca 10
minuter. De övriga nordiska länderna har nått sina mål. I Sverige har vi fått in1 500 svar och vårt mål är 2 000
enkäter. Antingen klickar man på länken på Förbundets hemsida och svarar digitalt eller så svarar man
genom pappersenkäter. 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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