
Verksamhetsberättelse 2015

Inledning

Gotlands Prostataförening är en av landets 26 föreningar som är anslutna till 
Prostatacancerförbundet. Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av
prostatacancer och till deras anhöriga/närstående. 
Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre 
vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och 
hur man kan leva ett gott liv även efter sitt cancerbesked. 
Verksamhetsåret 2015 blev ett bra år där föreningen tog nya tag vilket bland annat har givit 
oss många nya medlemmar. Vi har arbetat med alla frågor som har rört prostatan och dess 
problem. Men föreningen har sedan flera år haft svårt att engagera medlemmarna i arbetet 
med att utveckla föreningens aktiviteter och arbete. Vi hoppas det blir bättre 2016 inte minst
med hjälp av nya medlemmar som har ambitionen att utveckla föreningen och där med göra 
den framgångsrik (göra skillnad) i kampen mot prostatacancern. Men vi har ett mycket 
viktigt arbete framför oss och det är att ta hand om anhöriga/närstående som kan behöva ett 
stort stöd i sin vardag.

Styrelsen och övriga förtroendevalda.

Ordförande Ragnar Öberg Visby
Vice ordförande Peter Manneke Visby
Sekreterare Amy Öberg Visby
Ekonomiansvarig Göte Pettersson Visby
Ledamot Oskar Magnusson Visby
Ledamot Gunnar Ericsson Vall
Ledamot Per Lundin Barlingbo

Ersättare ledamot Anders Pettersson Lärbro

Valberedning Vincent Ullgren Västerhejde, sammankallande
Fredrik Ehrensvärd Västerhejde
Håkan Rauke Visby

Revisor Göran Kronqvist Visby
Gunnar Nilsson Visby

Ersättare Kjell Westberg Visby

Antal medlemmar.
Antal medlemmar i föreningen var 91 st vid årsskiftet 2015-2016.



Medlemsmöten
Föreningen har under året genomfört  tre medlemsmöten:
Den 2 februari hölls årsmöte på Röda Korset i Visby. Det kom 23 medlemmar.
Den 20 maj hölls ett medlemsmöte. Kent Lewén pratade om nya läkemedel. Det kom 36 
medlemmar.
Den 3 november hölls ett medlemsmöte där Bernt Åslund pratade om ”Är vi män 
diskriminerade i vården?” samt pratade om olika läkemedel.

Styrelsemöten     
Under år 2015 har vi haft 8 styrelsemöten.

Almedalsveckan    
I samband med Almedalsveckan hade vi ett stånd tillsammans med Prostatabröderna från 
Stockholm måndag 29 juni – fredag 3 juli. Måndag och tisdag bemannade Prostatabröderna 
tältet och de andra dagarna Gotlands Prostataförening. Vi hade många besökare men 
mestadels var de från fastlandet. Vi hade även stöd från Prostatacancerförbundet varifrån 
Kent Lewén och Torsten Tullberg deltog.

Marknader         
Föreningen var på Slite marknad den 29 – 30 augusti,  på Kräklingbo marknad den 12 
september och  på Hemsedagen den 7 oktober.

Övriga framträdanden
Varje tisdag i september månad stod vi på Ica Maxi stormarknad och representerade vår 
förening mellan 10.00 – 16.00. Vi hade fått besked om att september månad var 
prostatacancerns månad men sedan fick vi veta att den var flyttad till november 
tillsammans med mustaschkampanjen. Vi deltog då på träningscentrat I-form hela denna 
månad. En dag fick vi 10 kr per person som var på I-form och tränade.

Ekonomi     
Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

Media 
Gotlands Prostataförening har haft en del insändare i tidningarna här på Gotland. Den 14 
oktober skrev vi om att kampen mot prostatacancer fortsätter. Den 16 oktober skrev vi om 
att vi vill införa prostatascreening och i november skrev vi om hur vi ligger till i vårdkön, 
där vi återigen belägger sista plats i landet.

Hemsida
Föreningen har med hjälp av Blekinge startat upp en hemsida där det står lite om vad som 
händer.

Förbundet: 

Förbundsstämma den 20 – 21 april ombord på Viking Lines färja Cinderella. Ragnar och 
Amy Öberg deltog.
Utbildning Lyftet II 4 maj och 8 juni i Helsingborg. Amy och Ragnar Öberg deltog.
Ordförandekonferens den 17 september hölls på Prostatacancerförbundets lokaler.  
Ragnar Öberg deltog.



Prostata-nytt är förbundets tidning och den skickas ut till samtliga medlemmar. Under 
2015 har tidningen utkommit med fyra nummer. 

Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmar, närstående och andra som ställer upp och 
sprider information om vår förening och dess verksamhet.

Visby i februari 2016

Ragnar Öberg Peter Mannike           Amy Öberg Göte Pettersson

Gunnar Ericsson                 Per Lundin              Oskar Magnusson

Ersättare: Anders Pettersson

 


