
    Patientföreningen

  T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län  med säte i Örebro kommun.

Protokoll nr: 91
Styrelsemöte den 19 maj 2015

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café

Närvarande; Hela styrelsen utom Kennet Hasselgren som meddelat att han  
                     önskar lämna styrelsen.  
 
§ 1.  Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet varefter Hans-Olov hälsade 
        styrelsen välkommen till Karlslund. Kjell läste upp brev från Kennet som 
        meddelade att han ville lämna styrelsen, vilket mötet godkände.
 
§ 2.  Protokoll 90 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje meddelade att i kassan finns 87 562 kr, på sparkonto 520 kr och på
        räntebärande konto 100 000 kr. Föreningen har 185 medlemmar av vilka
        några ännu inte betalat medlemavgiften för 2015. Per 1 juni strykes, då 
        ännu icke betalande medlemmar.

§ 4.  Inga nya kontakter med PRO eller SPF hade skett.
        Anmälan till Seniorfestivalen den 3 oktober var klar och alla i styrelsen 
        ombads reservera detta datum för att kunna närvara. 
        Möjligheten att lämna föreningsinformation på vårdcentralerna 
        diskuterades. Johan skulle ta upp ärendet med Pia Delin.
        En endagsaktivitet på USÖ diskuterades även men beslut togs att avstå.
        Kjell fick i uppdrag att från PCF inköpa karameller att användas vid 
        föreningsinformation i samband med våra föreläsningar.

§ 5.  Gemenskapsdagen 16 maj utvärderades.  Flera deltagare hade hört av sig 
        med positiva omdömen och mötet uttalade sitt tack till Håkan och Börje för
        deras jobb med utflykten. Mötet diskuterade incidenten att två mindre 
        bussar i stället för den större som beställts och att informationen om detta 
        inte fungerat.
        Bifestivalens program den 29 augusti behandlades och beslut togs om att 
        Sommarinformationen skulle informera om parkeringsmöjligheter.   
        Håkan fick uppdraget att kontakta Solliden om en gemenskapslunch en 
        lördag kl 13 i oktober/november.  Den traditionella styrelselunchen  med 
        våra damer borde äga rum i november/december och Svalan nämndes som
        tänkbar plats. Håkan fick uppdraget att jobba vidare med detta.
        Eftersom intresset för Samtalsgruppen minskat beslutades att vi gör ett 
        uppehåll i verksamheten. Gunnar informerar Märtas Kafé och Börje och 
        Kjell informerar på Hemsidan.

§ 6.  Årsmötet 2016 äger rum den 8 mars kl 18.30 på Livin. Inbjudan skall 
        separeras från själva inbetalningskortet i ett försök att minska 
        antalet sena inbetalningar. Flera namn nämndes som gästkåsörer vid 
        årsmötet, t ex Martin Dyverman och Bosse Jardler.
  
§ 7.   Kjell meddelade att han skulle återkomma med en uppdaterad ”Planerade 
         arrangemang” 



§ 8.   Håkan och Hans-Olov rapporterade kort från PCF:s Förbundsstämma 20-
         21 april. De var nöjda med arrangemangen och villiga att delta även i 
         framtida förbundsmöten. 
 
§ 9.   Gunnar rapporterade från Lyftet II den 5 maj och lovade utförligare 
         redovisning efter dag 2 den 9 juni. Han skulle även skaffa Astra-Zenecas 
         nya informationshäften om prostatacancer till styrelsen. Mötet föreslog att
         Fredrik gör Gunnar sällskap den 9 juni. Fredrik bad att få återkomma om 
         sina möjligheter att deltaga.

§ 10. Fredrik rapporterade från HSO:s årsmöte som han deltagit i tillsammans 
         med Kjell. 

§ 11. PCF:s regionmöte äger rum den 17 september i Stockholm. Två
         representantar får T-Pro skicka och Kjell, Fredrik och Assar står till 
         förfogande. Beslut tas under hand under sommaren.

§ 12. Börje fick beröm för det aktiva arbetet med föreningens utmärkta 
         hemsida.

§ 13. Mötet diskuterade Johans önskemål om mera tid för redovisning av och 
         diskussion om  RCC-arbetet.  Flytta upp den punkten tidigare i 
         programmet eller börja sammanträdet tidigare för att få mera tid var de 
         alternativen som nämndes. Beslutet blev att mötena i fortsättningen 
skulle 
         börja 14.30.
         Två namn skulle föreslås för kommande period och mötet utsåg Håkan till
         vårdprogramgruppen och Johan till patientrådet.
         Johan fick uppdraget att med HSO:s Pia Delin diskutera ett offentligt 
         möte med RÖL som inbjudare, där RCC-arbetet redovisas. Förslagsvis i 
         början av 2016.

§ 14. Kjell meddelade att han varit i kontakt med urologen och onkologen för 
         möten under hösten 2015.  Onkologen hade uttalat sitt intresse men inga 
         datum hade bestämts. 

§ 15. Kjell informerade om att han intervjuats i såväl länsradion som NA i 
         samband med Ove Andréns föreläsning den 20 april.

§ 16. Nästa styrelsesammanträde sker den 15/9 kl 14.30 på Karlslunds Café
         med Hans-Olov som värd. Därefter 13/10 och 24/11.

§ 17. Mötet avslutades kl 17.15 sedan Kjell uttalat mötets tack till Hans-Olov 
         som stått som värd för dagens arrangemang.

 

    Vid protokollet: Justerat:

      
  Assar Hörnquist, sekreterare                     Kjell Lindblom, ordförande
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