
    Patientföreningen

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

Protokoll nr 88
Styrelsemöte den 27 januari 2015

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset

Närvarande: Hela styrelsen samlad. 

§ 1.  Ordförande öppnade mötet och hälsade Kennet välkommen åter. Styrelsen
        överenskom om att vid årsmötet föreslå en utökning av styrelsen med en
        person.

§ 2.  Protokoll nr 87 kommenterades av Kjell och lades sedan till  
        handlingarna.

§ 3.  Börje berättade att föreningens kassa innehåller 61 151 kr samt
        räntebärande konto 100 330 kr. Bidraget från Landstinget samt ett 
        sponsorbidrag väntas. 
        Föreningen har 187 medlemmar.
        Mötet beslutade att medlemsavgift för 2016 skulle föreslås bli 150 kr.
        Kjell redogjorde för sponsorläget, som innebär att några sponsorer avstår
        från att lämna bidrag för 2015.
        Kjell och Assar fick uppdraget att undersöka möjligheterna att få 
        årsmöteshandlingarna upptryckta till rimligt pris eftersom det ökade 
        antalet medlemmar innebär ökad arbetsinsats inför årsmöte.

§ 4.  Assar meddelade att alla handlingar till årsmötet är upptryckta utom den
        ekonomiska redovisningen, som väntar på revisorernas godkännande.
        Håkan och Hans-Olov utsågs att representera T-Pro vid Förbundsstämman 
        den 20-21 april
        Tor hade två utmärkta förslag till PCF:s hedersutmärkelse, Rebecka 
        Arnsrud Godtman och Elisabeth Skeppner och mötet beslöt att nominera 
        dem. 

§ 5.  Hans-Olov redogjorde för sina kontakter med en del PRO-föreningar. 
        Kommunpensionärernas avdelning 7 i Örebro ville få besök av T-Pro den 
        7/10 och Håkan, Hans-Olov, Gunnar och Assar förklarade sig villiga att 
        besöka Rostahemmet vid angivet datum. Hans-Olov sköter kontakterna.
        Kjell meddelade att han haft kontakt med SPF men att det ännu inte gett    
        några resultat.
        Gunnar meddelade att han lägger ner arbetet med jingle.
        Kennet fick uppdraget att fundera på hur T-Pro skulle kunna arbeta med de
        sociala medierna.
        Tor och Johan förklarade att de skulle närvara vid Världscancerdagen i 
        Örebro den 4/2 och lovade rapportera om den.

§ 6.  T-Pro-middagen den 24/1 utvärderades. Styrelsen uttalade ett tack till 
        Håkan för väl genomfört uppdrag och ansåg att evenemanget borde kunna 
        bli en återkommande del av föreningens gemenskapsaktiviteter.
        Vårinformationen godkändes och kommer att skickas ut närmaste dagarna.



        Håkan redogjorde för arbetet med gemenskapsdagen i maj och att han 
        ännu inte fått prisuppgifter. Troligen blir det en Värmlandsresa och Tor 
        föreslog att Håkan borde arbeta för att dagen genomförs den 16/5.
        Hans-Olov redogjorde för tankarna kring Bifestivalen 29/8. En vandring i 
        parken där bina hade sin vandel med avsmakning av nya honungen i 
        kombination med någon form av förtäring kanske med nybakat bröd. 
        Håkan fick uppdraget att bistå Hans-Olov i utarbetandet av dagen. 
        Anmälan skulle krävas och ett 30-tal deltagare borde kunna få plats. 
        Deltagande skulle kosta 50 kr och föreningen subventionerar övriga 
        kostnader.
        Gunnar rapporterade att samtalsgruppen fungerar bra.

§ 7. Kjell redogjorde för planerade arrangemang

§ 8. Gunnar och Kennet utsågs att delta i utbildningsdagarna med namnet 
       Lyftet II den 5/5 och 2/6.
 
§ 9. Mötet beslöt att Kjell skulle erbjuda sig arrangera kommande regionmöte 
       och föreslå att det äger rum en tisdag någon av veckorna 16, 20 eller 21.
 
§ 10. Börje redogjorde för arbetet med föreningens hemsida och mötet 
         uttalade ett tack för det ambitiösa arbetet. Kennet hade en del synpunkter
         på en del av de problem Börje kämpar med och fick uppdraget att bistå 
         Börje i arbetet med förbättringar av Hemsidan.

§ 11. Ett resultat med RCC-arbetet är nu satsningen på 2 miljarder för 
         förbättrad cancervård. Johan ansåg att nu bör cancerföreningarna 
         tillsammans ha en strategi att kräva av landstingen att redovisa hur de 
         tänker förverkliga cancerplanen. Mötet beslöt att Kjell och Johan ordnade 
         träff med HSO:s Pia Delin Stadig för att med henne arbeta för en hearing 
         under hösten 2015.
         Håkan meddelade att Vårdprogramgruppen skulle träffas 9/2.

§ 12. Utöver konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 3/3 träffas styrelsen 
         31/3 och 19/5. Majmötet sker i lokal i Karlslund som Hans-Olov ordnar 
         liksom enkel förtäring för 10 styrelseledamöter.

§ 13. Ordförande avslutade mötet 17.30

 
        Vid protokollet: Justerat:

       Assar Hörnquist Kjell Lindblom
       Sekreterare Ordförande
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