
                           Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens 

verksamhet 2021.

STYRELSE

Sedan årsmötet 22 juni och därefter styrelsens konstituering samma dag har 

styrelsen haft följande sammansättning:

Funktion                  Namn                                                         Telefon 

Ordförande             Hans Ador                                                  070 6043531

Vice ordf                  Sten Winquist                                           070 8924407

Sekreterare             Maud Kristiansson                                   070 6688109    

Webb ansv.             Kenth Bohlander                                      070  6567700

Ansv.f samtals-       Curt Ihlström                                             070 3702810

gruppen

Ansv.f.närstående-

gruppen                    Maud Kristiansson                                  070  6688109

Ledamot                   Carin Högstedt                                         070  6214959           

Ledamot                   Johan Lundvik                                           070  6453897

Adjungerade ledamöter:                                 

Medl.ansvarig           Christer Ihregren                                     073 3190040

Kassör                         Ronny Lindén                                           070 6043551

                                     Krister Bengtsson                                    070 6269447

Kontaktsjuksköterska  Christina Ross Nyberg, kirurgkliniken, Växjö 

Kontaktsjuksköterska   Helen Köhler, onkologkliniken, Växjö

Styrelsen har under året hållit sju sammanträden

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Revisorer                         Olle Termén och Mats Högström

Ersättare                          Håkan Karlström

Valberedning                   Saknas. Styrelsen gemensamt upprätthåller funktionen.



FÖRENINGENS STÖDPERSONER

Till föreningens stödpersoner kan medlemmar, deras närstående men också 

personer, som inte är medlemmar, vända sig för att få del av deras 

erfarenheter av sin sjukdom och genomgången behandling. Stödpersonerna 

har tystnadsplikt.

Namn/Telefon/Genomgången behandling/år

Curt Ihlström, f.1939 Tel. 0477-150 80, Mobiltel. 070-370 28 10 Opererad 2008 

Rolf Kristiansson, f.1944 Tel. 072-023 24 25 Robotassisterad operation 2014 

Maud Kristiansson, Tel. 070-668 81 09 Anhörig 

Lars-Håkan Johansson, f. 1950 Tel. 070-414 01 13 Strålbehandlad 2018 

Peter Görtz, f. 1955 Tel. 070-633 43 34 Strål- och hormonbehandlad 2019 

Sten Winquist f. 1953 Tel. 070-8924407 Robotassisterad operation 2017

Stödpersonerna har tagit emot samtal från män, som drabbats av 

prostatacancer, men också från deras närstående. Vår bedömning är att 

verksamheten är uppskattad av både män, närstående och sjukvården.

FÖRBUNDSSTÄMMA

Prostacancerförbundets årsstämma arrangerades 2021 i Stockholm den 28 

april och från ProLiv Kronoberg deltog vår ordf. Hans Ador och 

styrelseledamoten Johan Lundvik.

SAMTALSGRUPP FÖR MÄN OCH NÄRSTÅENDEGRUPP

16 november

Möte med kontaktsjuksköterskorna från Kirurgkliniken. Som alltid

mycket uppskattat och trivsamt. Pandemin har inneburit en ökad/förändrad 

arbetssituation för dem, men de gör allt för att kontakten med 

prostatacancerpatienterna skall fungera så bra som möjligt.

Ledare för samtalsgruppen är Curt Ihlström och för närståendegruppen Maud 

Kristiansson.

INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH MEDLEMSUTVECKLING

På grund av rådande restriktioner har ProLiv Kronoberg inte kunnat anordna 

några öppna möten under året som gått.



Medlemsbrev/information har sänts via mail eller brev till samtliga med-

lemmar vid fyra tillfällen under året. I breven har vi, med benägen medverkan

från urologen Joakim Örtegren, lämnat information från urologin i Kronoberg. 

Prostatacancerförbundets tidning ”Prostatanytt”, som utkommer med fyra nr 

per år, har sänts till medlemmar och viss sjukvårdspersonal.

Vid utgången av 2021 var betalande medlemmar i föreningen 320 st. varav 96 

kvinnor. Dessutom tillkommer 23 ”intressent”- medlemmar, i huvudsak 

anställda inom sjukvården.

AKTIVITETER/INFORMATIONSTRÄFFAR

22 juni

Årsmöte hölls i IOGT:s stora lokal. Antalet närvarande begränsat pga 

pandemin.  Förhandsanmälan krävdes. Inget föredrag. Möjlighet att följa mötet

digitalt fanns. Ca. 20 st. medlemmar deltog.

Hans Ador valdes till ordf. för ett år. 

Carin Högstedt och Curt Ihlström omvaldes för två år.

Sten Winquist, Kenth Bolander, Maud Kristiansson och Johan Lundvik är valda 

till årsmötet 2022.

Av styrelsen adjungerade ledamöter för år 2021; Krister Bengtsson, Christer 

Ihregren, Avdi Islami, Ronny Lindén, Christina Ross Nyberg och Helen Köhler.

Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2022, dvs

200kr för familj, 150kr för enskild medlem

Augusti

Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg invigde sina nya lokaler på
Högsbyvägen i Växjö. Från oss deltog Carin Högstedt och Maud Kristiansson.

31 augusti

Håkan Florin, ledamot i Prostatacancerförbundets styrelse, besökte Växjö på 

sin turné runt Sverige.  Utanför Maxis entré på Samarkand höll vi till och där 

såldes pins, kepsar, tröjor mm. Framförallt samlade vi in namn till Förbundets 

kampanj för införande av Organiserad Prostatacancertestning.

Ett bra evenemang med många samtal, mycket information och några nya 

medlemmar blev det också.

Förbundets ordförande Kent Levén deltog även under dagen. 



28 september

Föreläsning i Växjö för medlemmar

Urologen och processledaren för prostatacancer i Kronobergs Län, Joakim 

Örtegren var föreläsare. Han informerade om hur pandemin påverkat 

sjukvården. Antalet män som sökt vård minskade kraftigt och antalet diagnoser 

minskade från 189st. - 2019 till 136 st. – 2020. 

Arbetet med införande av organiserad prostatacancertestning fortgår och 

förhoppningen är att beslut kommer under 2022.

November månad-mustaschkampanjen

Intervjuer mm

November månad är en månad då mustaschkampanjen äger rum. Pandemin 

medförde att våra aktiviteter begränsades till att få ut vårt budskap via 

massmedia. I ortspressen Smålandsposten, Magazinet samt i Radio Kronoberg 

var vi med vid flera tillfällen.

-Sten Winquist intervjuades i Radio Kronoberg tillsammans med Max Hansson

 om hur det är att leva med prostatacancer.      

-Krister Bengtsson och Johan Lundvik besökte Dädesjö Kyrka och informerade i 

 samband med en aftonmässa med prostatacancer som tema.

-Carin Högstedt och Hans Ador deltog på Bokmässan på Växjö Bibliotek.

- Hans Ador var på Älmhults Handelsplats och informerade och sålde pins

  under en allmän marknadsdag.

Hockeykväll på Vida Arena

Som ”vanligt” fullt hus. Max. antal – fler än 125 st. - hade anmält sig och även 

om inte alla kom, då kvällen bjöd på busväder, blev det som vanligt en trevlig 

kväll med fin gemenskap. Hans Ador, Ronny Lindén och Sten Winquist höll var 

sitt kort anförande med info. om vår förening och om läget i sjukvården.

Synnerligen uppskattat arrangemang.
                
Volvo Braås

På Volvo i Braås har man i likhet med de senaste åren anordnat 

”mustaschtävling” och sålt pins under hela november, med tyngdpunkt på 

onsdagar. Info.material har också delats ut.



7 December

Digitalt möte med Region Kronobergs funktionsvariationsråd och från 

oss deltog Maud Kristiansson.

MARKNADSFÖRING

Intervjuerna – enligt ovan - med såväl styrelserepresentanter som 

representanter från urologisektionen har medfört, att sjukdomen aktualiserats 

på ett positivt sätt.

ERHÅLLNA GÅVOR

Sparbanken Eken   - 4.000kr.

Dessutom minnesgåvor efter avlidna medlemmar.

LÄMNADE GÅVOR

Fonden mot prostatacancer(Forskningsfonden) 25.000kr.

STIPENDIUM

Sexolog Carina Danemalm Jägervall 10.000:- för fortsatta studier av 

biverkningar vid prostatacancer.

FÖRSÄLJNING AV BLÅ BANDSNÅLAR

Försäljning av Prostatacancerförbundets artiklar har inbringat 6.316 kr, varav 

huvuddelen kommer ifrån aktiviteter hos VOLVO BRAÅS.

FÖRENINGENS HEMSIDA

Föreningens omarbetade hemsida www.prolivkronoberg.se är klar och 

innehåller komplett material om vår verksamhet. 

EKONOMI

Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Intäkterna 

under året uppgår till 99.941 kr, kostnaderna till 99.254 kr. Årets verksamhet 

gick med ett överskott på 687 kr. Kapitalbehållningen vid ingången av året var 

412.045,98 kr och vid utgången 412.732,98 kr.

http://www.prolivkronoberg.se/




Verksamhetsplan 2022

Föreningens målsättning och planerade aktiviteter

 Verka för tidig upptäckt av prostatacancer i tid för botande behandling med sikte på 
patientens livskvalitet.

 Verka för införandet av organiserad prostatacancertest i Kronobergs Län.
 Verka för att tillräckliga resurser finns hos sjukvården för diagnostik, behandling, 

rehabilitering och eftervård av patienter med prostatacancer.
 Sprida kunskap om bl.a. behandlingsmetoder och biverkningar vid prostatacancer samt 

informera och stödja medlemmarna och deras närstående bl.a. genom att arrangera öppna 
föreläsningar med frågestunder på flera orter i länet.

 Bedriva stödpersonverksamhet samt samtalsgrupper för män och närstående.
 Utbilda styrelseledamöter och stödpersoner.
 Utveckla opinionsbildningen om sjukdomen mot dels män som har drabbats och deras 

närstående, dels massmedia, organisationer, myndigheter och allmänheten.
 Bedriva aktiv medlemsrekrytering med målsättningen 425 medlemmar vid årets utgång.
 Medverka i Världscancerdagen den 4 februari i Skogslyckans Kyrka, Växjö.
 Informera medlemmar i pensionärsorganisationer, Rotaryklubbar, Lions, loger, 

organisationer m.fl. om prostatacancer och vår verksamhet. En ny målgrupp är företag och 
idrottsklubbar.

 Medverka i nationella kampanjer samt svara för lokala aktiviteter.
 Hålla regelbundna kontakter med kontaktpersonerna på de båda sjukhusen.
 Delta i landstingets framtagning av vårdprocesser inom prostatacancerområdet.
 Medverka i utvecklingen av cancervården i Kronobergs län.
 Överläggningar med kirurg- och onkologklinikerna.
 Överläggningar med landstingsledningen om utveckling av prostatacancervården i 

Kronobergs län.
 Hålla vår hemsida www.prolivkronoberg.se uppdaterad och utveckla densamma.

  

http://www.prolivkronoberg.se/


Budget 2022

Intäkter

 Bidrag Region Kronoberg 45 500

 Medlemsavgifter 45 000  

 Gåvor, sponsring   5 000

 Övriga intäkter   4 500

Summa intäkter 100 000

Kostnader

 Lokalkostnader 12 000  

 Resekostnader   2 000    

 Förbrukningsmaterial                       4 000

 Reklamtrycksaker, broschyrer                                      14 000

 Porto   6 000

 Övriga förvaltningskostnader, möteskostnader 45 000

 Lämnade gåvor/bidrag 10 000

 IT-tjänster   3 000     

 Redovisning, Bank, Föreningsavgift   5 000

     

Summa kostnader                  101 000
  

Budgeterat underskott                      1 000
   

    



Ekonomisk redovisning 2021, Proliv Kronoberg

Kapitalbehållning 210101 412 045,98

Intäkter

 Medlemsavgifter 43 025

 Bidrag Region Kronoberg 45 550

 Försäljning/övriga intäkter 6 516

 Övriga erhållna bidrag 4 850

Summa Intäkter 99 941

Kostnader

 Inköp av blå band/broschyrer m.m 13 260

 Medlemsmöten, föreläsningar m.m 31 044

 Resekostnader 2 016

 Kontor-förbrukningsmaterial 2 769

 Portokostnader 5 064

 It-tjänster/redovisning 5 027

 Bankkostnader 1 074

 Föreningsavgifter 0

 Lämnade bidrag 39 000

Summa Kostnader 99 254

Årets resultat 687

Kapitalbehållning 211231 412 732,98
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