
    Patientföreningen

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

Protokoll nr: 94
Styrelsemöte den 24  november 2015

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café

Närvarande: Hela styrelsen utom Johan Nyström som anmält förhinder.
                      Från valberedningen  deltog Lennart Kindbom och P-O Sköld.
 
§ 1.  Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och hälsade valberedningens   
        representanter speciellt välkomna. 

§ 2.  Protokoll 93 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje meddelade att i kassan finns 55 403 kr på sparkonto, på 
        räntebärande konto 100 000 kr och ränta 748 kr. Föreningen har 188 
        betalande medlemmar.
        Kjell berättade att Rejmes lovat 5000 kr även för 2016

§ 4.  Valberedningen fick ordet och Lennart tackade Kjell speciellt för hans 
        arbete att undersöka  vilka medlemmar som skulle vilja arbeta i styrelsen. 
        Han framhöll även att han fått intrycket att styrelsen var en väl arbetande 
        grupp som i möjligaste mån borde få fortsätta sitt gedigna arbete.
        Kennet Hasselgren hade tidigare slutat på egen begäran och fyllnadsval är 
        aktuellt. Tor förklarade sig villig att avgå för att möjliggöra förnyelse men 
        möttes av motstånd då hans vakande öga upplevs som värdefullt.
        Därefter gick valberedningen igenom vilka som stod kvar efter fjolårets 
        årsmöte och vilka som var aktuella för omval på ett eller två år.

§ 5.  Håkan redogjorde för sin del av det ambitiösa RCC-arbetet. Johans 
        frånvaro berodde  RCC-arbete.
        Deltagarna i Cancerrådets möte den 16/11 menade att det hade varit ett 
        intressant möte med bra diskussionsklimat och med bra deltagande från 
        både professionen och patientföreningarna.

§ 6.  Pärmen för föreningsinformation på vårdcentralerna diskuterades. 
        Modellen upplevdes svårarbetad och mötet beslöt att prova den på några 
        vårdcentraler.  Börjes utmärkta material till pärmarna delades ut för       
        vidare befordran till några pärmar/vårdcentraler. Ny diskussion vid nästa
        styrelsemöte och utdelning av plastmappar i A5 för detta ändamål.
 
§ 7.  Vinterinformationen godkändes och mötet beslutade att vid utskick 
        skulle även information om Samtalsgruppen och Planerade arrangemang 
        bifogas. 
        Mötet beslöt att  Gemenskapsmiddagen  den 23/1 2016 skulle genomföras 
        enligt Håkans och Hans-Olovs förslag. Deltagarna betalar 100 kr och 
        anmälan sker till Håkan.
        Håkan arbetar vidare med Gemenskapsdagen i maj 2016 så att dagen kan 
        presenteras i Vårinformationen kring månadsskiftet januari/februari 2016.
        Håkan hade anmält sig till PCF:s idékonferens 15-16 december 
        2015 i Stockholm. Gunnar prövar om han har möjlighet att delta.



§ 8.  Kjell berättade att professionen tydligen är intresserad av ett offentligt 
        möte arrangerat av RÖL om Cancervården, men politikerna hade inte 
        reagerat ännu.

§ 9.  Senaste versionen av Planerade arrangemang omfattar nu planer fram till  
         12/4 2016.

§ 10. Börje kommenterade arbetet med hemsidan. Kjell berättade att han fått 
         kommentar från tungt håll, som ansåg att hemsidan var mycket bra. Något
         som Börje borde ta till sig.
 
§ 11. Kjell kommenterade vår debattartikel i NA den 26/11 och svaret från 
         Marie-Louise Forsberg-Fransson, ett svar som inte innehöll något om 
         RÖL:s eventuella redovisning av arbetet med cancervårdens problem.

§ 12. Håkan berättade om mötet med en PRO-man i Kumla  -   blir vi inbjudna 
         för information?

§ 13. Kommande styrelsemöten sker under 2016 den 26/1, 8/3 årsmötet, 5/4 
och 24/5.  

§ 14. Ordförande avslutade sammanträdet kl 16.30  

 
        Vid protokollet: Justerat:

      
  Assar Hörnquist, sekreterare                     Kjell Lindblom, ordförande


	Patientföreningen
	T-Pro
	föreningen för prostatacancerpatienter



