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T-Pro
Föreningen för
Prostatacancerpatienter
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Protokoll nr.130
Extra styrelsemöte i T-pro den 30september 2019
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro
Närvarande: Hela styrelsen utan Miguel . Kenny Petersson hade förhinder.

§1.Vår vice ordförande öppnade mötet.
§ 2. Då vår uppskattade Miguel Bascuas inte längre finns bland oss i livet som
vår ordförande beslutade styrelsen att ordförandeposten får stå vakant fram till
årsmötet 2020. Håkan Engman blir vår vice ordförande tills dess.
§ 3. Ekonomin avhandlades inte under detta möte, då vi har vårt ordinarie
oktobersammanträde nästa måndag den 7 oktober.
§ 4. Bemanningen vid seniormässan den 5 oktober är klar enligt förslag i
protokoll nr.129.
Börje J. skaffar fram broschyrmaterial från vårt förråd i Mellringe. Han har
även videor att visa.
§ 5. Styrelsen kommer att mangrant närvara vid Miguels
begravningsgudstjänst den 8 oktober klockan 15.00. Vi samlas klockan 14.30 i
Längbro kyrka. Då inget speciellt samkväm är planerat
av sterbhuset kommer styrelsen att samlas på Karlslunds Café efteråt.
HOA kommer att ombesörja att en bukett kommer att lämnas i kyrkan från oss
i styrelsen.
§ 6. Miguel har föreslagit en julkonsert med Korsbandet i Hagakyrkan och
samtidigt anordna en jullunch däri slutet av november eller början av
december månad. Olle har kontaktat körens ledning och undersökt om
Hagakyrkan kan erbjuda oss ett sådant arrangemang. Allt är förberett med
kyrka och kör och datum är fastställt till måndagen den 2 december 2019
Håkan Engman har kontaktat Odensbackens catering för alternativa förslag till
catering. Vi beräknar att varje deltagare skall betala kronor 50:- för mat och
underhållning.
§ 7. En kopieringsmaskin har införskaffats av Håkan E. Den står nu uppställd i
möteslokalen i Karlslund. Inga koder behövs för att kopiera på denna och vi
och Livsgnistan kan använda den vid behov. Vi hoppas att ingen annan
olovligen kommer att använda denna kopieringsmaskin.

§ 8. Det har kommit ett önskemål från Livsgnistan, att eventuellt ändra vissa
dagar för aktiviteterna. Ett förslag är att växla mellan måndag och onsdag
varannan vecka.
Vid vårt styrelsemöte den 7 oktober klockan 13.00 har Lena Lundqvist från
Livsgnistan inbjudits att närvara. Då kommer vi att tillsammans med henne
besluta om eventuella ändringar i denna fråga.
§ 9. Beträffande attesträtter nu, då Miguel fallit bort beslutar vi att Håkan
Engman attesterar allt utom sina egna reseräkningar, som i stället ombesörjes
av Börje Jacobsson.
§ 10. Vi ajournerar våra samtalsgrupper tills vidare och hänvisar till
Livsgnistans mötestider.
Tidningen Prostatanytt är informerad om Miguels bortgång och kommer
sannolikt att skriva i tidningen om detta.
Börje får i uppdrag att dubbelkolla hur och när konferensen med Ola Bratt den
9 november skall gå av stapeln. Oklarhet föreligger om tider för konferensen
och Scandic Grands förberedelse för denna.
§ 11. Styrelsen beslutar att Håkan Engman 420116-8913, tecknar föreningen
T-pro i Örebro.
§ 12. Minnesord i Nerikes Allehanda över Miguel Bascuas kommer att skrivas
av Olle S.
Valberedningen kommer att tillsändas detta styrelseprotokoll.
Olle S. kommer att ersätta Miguel B. i Referensgruppen för
Funktionshinderfrågor. Eventuellt skall Olle även ingå i Rådet för
Funktionshinderfrågor.
§ 13. Nästa styrelsemöte sker den 7 oktober klockan 13.00 . Vanlig plats.
§ 14. Ordföranden avslutade dagens möte.
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