
 
 
Protokoll nr.127 
 
Styrelsemöte i T-pro den 20 maj 2019 
 
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 
 
Närvarande: Hela styrelsen. 
 
§1.  Ordföranden öppnade mötet. 
 
§ 2.  Föregående styrelseprotokoll nr. 126 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 3.  Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 29,619:21 
                  på SBAB:     kr. 166,151: - 

Föreningen har nu 213 betalande medlemmar. 
Vi kommer att betala kronor 20: - per medlem i vår förening som medlemsavgift 
till Livsgnistan. 
Vi har fått ett erbjudande från föreningen B 87 Odd Fellow att lämna bidrag till 
T-pro med 15.000 kronor, vilket vi gärna tar emot.  En inbjudan till den 5 
december att presentera T-pro kommer vi att boka när nämnda summa pengar 
är inbetald. Börje bevakar. 
Vi har fått en nota från Scandic City på kronor 5 600: -, som ersättas av 
Astellas. 

 
§ 4.  Medlemssammankomster 2019: 
- Den 8 april hade vi en film om hur en kolmila byggs inför besöket vid en kolmila 

i september. 
– Den 14 maj var f. klinikchefen Ove Andrén på besök med en 

föreläsning ”Strukturering av PSA-test”. Han beskrev också den utredning som 
RCC Uppsala-Örebro gjort om detta. 

– Miguel kommer att träffa den ”nya” klinikchefen på urologen den 13 augusti kl. 
09.00. Han kommer då att fråga varför köerna till urologen efter diagnos inte 
kortats trots goda resurser. 

- Den 21 maj klockan 18.00 hade vi en konsert med Korsbandets strängmusik och 
kör i Hagakyrkan. Konserten var välplanerad och uppskattades mycket men var 
inte särskilt välbesökt. 

 
- Den 14 juni planerar vi ett grillparty, ev med helstekt gris(vildsvin) i 

Gårdsjötorp. Vi avreser klockan 10.00 från Haga centrum under ledning av HOA 
Det blir en avgift på kronor 50: -. Trubaduren Åke Holst skall medverka. 

 
- Den 8:e augusti, sker årets medlemsresa till Birka. Håkan E. planerar och 

förbereder föredömligt båt, kaffe, entré., guidning. Det kommer att erbjudas 
fyra maträtter, och vi kommer att välja två av dessa. 
Hela utflykten kommer att kosta 850: - kronor per person brutto. Föreningen 
lägger 600 kronor så priset kommer att bli 250: - kronor per person att betala 
vid anmälan. 

 
- Den 14:e september klockan 15.00, kommer vi att besöka den kolmila som ska 

byggas upp. Det är hembygdsföreningen i Lockhyttan som anordnar detta 
evenemang. 
 



- Vi planerar en föreläsningsaktivitet i oktober månad. Ev. kommer från Bayer att 
sponsra detta. 
 

§ 5.  Nätverket mot cancer har erbjudit Miguel Bascuas en styrelsepost. Han kommer 
troligtvis att svara ja. 

 
Johan Nyström kommer att ansvara för vår Facebook-sida med stöd från vår 
hemsida. 
Njurcancerföreningen vill etablera sig i Örebro. Vi kan/skall hjälpa dem att 
komma igång 
 
Vi panerar en medlemslunch i oktober i år. Vi föreslår följande tänkbara platser: 
Grand City, Åkerby Herrgård, Svalans restaurang i Brunnsparken, Mogetorps 
värdshus. 
 

§ 6.  Livsgnistan behöver volontärer varje onsdag. Flera från vårstyrelse kan ställa 
upp då och då, mer eller mindre regelbundet, såsom Mary-Ann Liss, Johan Ny., 
Håkan E. Olov S., Britt Bascuas, Kenny P., Börje J. och Morgan Svensson. 
 

§ 7.  Nästa styrelsemöte sker den 5 augusti 2019 klockan 13.00 på vanlig plats. Vi 
återgår till den första måndagen i varje månad. 

 
§ 8. Ordföranden avslutade dagens möte. 
 

 
 
Vid protokollet:      Justeras: 
 
 
Olov Sturzenbecker     Miguel Bascuas 
Sekreterare       Ordförande 


