
 
 
Protokoll nr.: 109 

Styrelsemöte den 4 september 2017 

 

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café  

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Håkan som meddelat förhinder. 

 

§ 1. Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet. 

 

§ 2. Föregående protokoll nr. 108 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3. Börje rapportera den aktuella ekonomiska situationen: Plusgirot kr. 

11,431.56: - och SBAB 135.266. Medlemsantal är f.n. 205. Vi kommer att 

få enl. ordförande 600:- sek från Folkuniversitetet för Gelleråsen STCC 

aktiviteten i 11-13 augusti 2017. Finansiering för föreläsning den 21/10 i 

år är klar. Astella tar hela kostnaden.  

 

§ 4. Olov Sturzenbecker lämnade rapport för regionmötet som ägde rum i 

PCF:s lokal i Stockholm den 21 augusti. Mycket handlade om SR:s 

ekosändning denna morgon om prostatacancervården i Sverige. Vidare 

talade Stig Hanno om prostatacancerportalen och rehabilitering. Man 

tryckte på att Nationella Prostatacancer Registret (NPCR) är viktigt att 

hålla sig informerad om. Där finns mycket statistik om vården att söka 

under fliken RATTEN. 

 

§ 5. Möte hölls med ordförande i Region Örebro län Andreas Svahn den 16 

juni. Där diskuterades bl.a. möjligheten att Andreas Svahn skulle inleda 

vår föreläsningsdag den 21 oktober. Han kunde tyvärr inte närvara men 

regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård Carin Sundin kommer att 

representera Region Örebro län och presentera RÖL:s verksamhet. 

 

§ 6. De spanska kurserna för nybörjare och på konversationsnivå kommer att 

starta den 12 september kl 14.00 i Bildas lokaler på Fabriksgatan 8. 

 

§ 7. Samtalsgruppen och gruppen för anhöriga kommer att starta den 14 

september. Samtalsgruppen kommer att samlas i Bilda:s lokaler och 

anhöriggruppen i Anhörigcentrum. Möten kommer att hållas en 

gång/månad sept-okt-nov 2017. 

 

§ 8. Kassören redovisade en försäljning under STCC i Gelleråsen på 515: - 

 

§ 9. Kenny Petersson kommer att delta i PCF:s styrelsekurs i Barkaby den 20-

21 september 

 

§ 10. Möte med Urologen på USÖ sker den 5 september 2017 kl 09:00. 

Styrelsemedlemmar Miguel B., Gunnar N. och Olle S. kommer att närvara 

  

§ 11. Seniormässa kommer att ske den 7 oktober. Vi får samma placering som i 

fjol. Börje J. kommer att ta med en TV för att visa T-pro presentation som 

förra året. Tiden för mässan är 10.00 – 16.00. Styrelsemedlemmar 



kommer att dela tiden vid T-pro stånd. Börje J. och Miguel B. kommer att 

hämta materialet i förrådet och lasta materialet i Conventum ca. 09:00.  

 

 

§ 12. Den 21 oktober har vi den stora föreläsningsdagen. Program och 

planering finns framtagen. Kostnader är täckta, hotellrum för gästerna är 

bokade på Scandic Grand hotell.  

 

§ 13. Vi skall planera med den årliga middagen för styrelse med respektive. 

Beslut fattas senare 

 

§ 14. Det föreslås en lunch för medlemmar i december eller januari. Beslut 

fattas senare. 

 

§ 15. Professor Jonas Hugosson, Göteborgs Universitet, kommer att hålla en 

föreläsning i Örebro på Scandic Grand hotell den 16 november. 

 

§ 16. Som föreläsare till nästa år föreslås professor Henrik Grömberg , KI och 

någon från prostatacancervården i USÖ. 

 

§ 17. Onkologmöte kommer att hållas under hösten. Miguel skall kontakta 

Johan Ahlgren för planering. 

 

§ 18. Kassören Börje J. föreslog en inventarieförteckning över T-pro tillgångar 

 

§ 19. Valberedning 2018. Då sammankallande valberedare Kjell Lindblom inte 

finns bland oss längre och Assar Hörnqvist inte heller har möjlighet att 

orka med uppgiften föreslår vi att den tredje medlemmen i denna grupp, 

Tord Hammargren inbjudes till nästa styrelsesammanträde.  

 

§ 20. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 2 oktober klockan 

14.00 i Karlslund. Planeringsmöte hålls den 17 oktober klockan 13.00 i 

Citykonferens - Örebro inför föreläsningsdagen. Därefter skall nästa 

styrelsesammanträde äga rum den 6 november klockan 14.00 i  

Karlslund. 

 

§ 21. Ordförande tackade alla närvarande och mötet avslutades. 

 

 

 

 

Vid protokollet:         Justeras: 

 

 

 

 

 

 

Olov Sturzenbecker, sekreterare         Miguel Bascuas, ordförande 


