Protokoll nr.121
Styrelsemöte i T-pro den 5 november 2018 klockan 14.00.
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro
Närvarande: Hela styrelsen utom Kenny Petersson, som var på resa.
§1.

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 120 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 14 295:28, på SBAB: kr. 105 764:01
Fordran på Livsgnistan kr. 9 500:Årlig avgift på kr. 1 500:- för redovisningsprogrammet kommer att till hälften
belasta Livsgnistan.
Förslag: alla medlemmar i Livsgnistans föreningar (T-pro,
Bröstcancerföreningen och Blodsjukas föreningen) är även medlemmar i
Livsgnistan. Dock utan höjning av resp. medlemsavgifter.
§ 4. Erfarenheter från Seniormässan:
Ger en god bredd i kontakter.
Intresserade har i några fall kommenterat priset för medlemskap trots att vi
erbjuder värdefulla förmåner och gemenskap.
§ 5. Vårt årliga julbord för styrelsen med respektive äger rum den 5 december kl.
19.00 på 4:e våningen, Behrns arena.
§ 6. Nästa år: inga formella föreläsningar.
Nu: mer informell samvaro och gemenskap.
Förslag: En arbetsgrupp planerar ex.vis Film, trubadurer, gemenskap, grillning,
faktainformation av kunniga och insatta personer från t.ex USÖ m.m.
Förslag: Varannan månad fr.o.m januari, årsmöte i mars, april,
gemenskapsresa i slutet av maj o.s.v.
Förslag: Julgransplundring ca 13 januari(lämpligen den 14 jan, kl. 14.00)
HOA, Håkan och Morgan är projektgrupp nu.
§ 7. Preliminär budget har gjorts. Miguel och Börje L. Kommer att träffas.
§ 8. Livsgnistans ekonomi är i hamn. Invigning av Livsgnistans bildande sker i
januari 2019.
Schema för utnyttjande av lokalen och ansvariga föreningar kommer att
upprättas snarast.
§ 9. Lokalplanering: Nya konferensmöbler till lokalen skall anskaffas.
Nätverket mot Cancer: vi är nu medlemmar och finns på deras hemsida och i
deras organisationPå vår egen hemsida bör Nätverket mot Cancer finnas med.
Möte med urologi och onkologi: Chefer för dessa discipliner är numera två
damer.
Kontakter för ett möte är tagna men beslut dröjer.
Miguel B. Är invald i Cancerrådet, som har nästa sammanträde den 13 november
på USÖ

Patientrådet i region Örebro län: sammanträde den 26 november kl. 17.00,
Infoträff i Lindesberg, närsjukvård norr, sker den 14 november MB och Morgan
deltar.
Mustaschkampen: Vi gör ingen ansträngning för detta jippo i år.
Vi ska ta hand om våra medlemmar och andra cancersjuka och vill inte BARA
samla in pengar.
Nästa år under våren planerar vi en körkonsert med medverkan av Korsbandet
och kanske någon ytterligare solist. MB och OS.
§ 10. Nästa syrelsemöte i ”vår” lokal i Karlslund den 3 december klockan 13.00
Betr. lokalen i Karlslund: Vi disponerar denna lokal måndag till fredag klockan 9
till 18 samt kvällar efter anmälning.
§ 11. Miguel avslutade dagens möte.
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