Protokoll nr: 111
Styrelsemöte den 6 november 2017
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen samt Tor Hammargren från valberedning
§ 1.

Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet.

§ 2.

Föregående protokoll nr. 110 godkändes och lades till handlingarna.

§ 3.

Börje rapporterade den aktuella ekonomiska situationen: Plusgirot kr. 20.598: och på SBAB 100.266. Medlemsantal är f.n. 207. Kostnad för evenemangen den
21 oktober debiteras i sin helhet till Astellas. Vi har hittills under 2017 sålt
varor för 6.040:- och vi har erhållit bidrag från Folkuniversitetet för totalt
8.600:-

§ 4.

Kenny P. redovisade kursen för nya styrelseledamöter. Hans omdöme var att
kursen och maten var god men mycket tid lades för presentationer av och från
förbundets personal och styre och inte mycket tid ägnades av att utbilda nya
styrelseledamöter i sitt arbete.

§ 5.

Seniormässan redovisades och konstaterades att både vårt stånd och mässan
var väl besökt. Många kom med förfrågningar till vår personal och flera visade
sitt intresse om att bli medlemmar. Lottförsäljningen gick utmärkt.

§ 6.

Prostatacancerförbundet och tidningen Prostatanytt har visat sig ointresserade
av att ta in information och göra ett reportage från vårt evenemang den 21
oktober trots att de föreläsare som medverkade är framstående inom
prostatacancervård. När det gäller PSA-prov bör vi påverka politikerna att
arbeta för att PSA-prov är en rättighet. Evenemangen ”Hur når vi
morgondagens bästa prostatacancer vård” med dess möten och föreläsningar
bedömdes som mycket lyckad och vår ordförande Miguel B. fick goda omdömen
av deltagarna och närvarande i konferensen och av samtliga i styrelsen.

§ 7.

Den 14 november är det patientföreträdarmöte på USÖ kl 16.00. Miguel och Olle
kommer att närvara och representera vår patientförening.

§ 8.

Miguel och Börje har varit på användarträff arrangerad av Föreningssupport i
Stockholm Det diskuterades nya funktioner i föreningssupport samt nya regler
ang. nya dataskyddsförordningar som träder i kraft i maj 2018.

§ 9.

Den 16 november kl. 18.30 arrangera T-pro en ny föreläsning på Scandic Grand
Hotel. Då kommer docent Jonas Hugosson från KI som skall tala om ”Är tiden
mogen för införandet av allmän screening för prostatacancer?”. Miguel, Olle och
Hans-Olof kommer att finnas där för information och försäljning.

§ 10. Informationsträff om närsjukvård kommer att hållas i Lindesberg den 15
november. Per-Olov Larsson är närsjukvårdschef. Håkan E. och Miguel kommer
att närvara.

§ 11. Höstens dialogmöte den 29 november på Region Örebro län kommer att
bevakas av Johan Nyström. Utbildningsdag i Göteborg om bäckebotten besvär
kommer inte av bevakas av T-pro
§ 12. Jullunch för styrelsens medlemmar med respektive kommer att avnjutas på
Restaurang 4e våningen vid Berhn Arena den 1 december.
§ 13. Man diskuterade vilka föreläsare som skall inbjudas till nästa års föreläsningar.
Förslag: Dr. Henrik Grönberg, KI samt Ove Andrén och Swen Olof Andersson
från USÖ. Flera förslag skall undersökas
§ 14. Mustaschkampen kommer att bevakas på Ica Maxi i Kumla samt Universitetet
och Eurostop i Örebro. Hans-Olov och Olle kommer att vara på Ica Maxi
Eurostop tisdagarna den 7 och 14 november mellan 10.30 och 13.30. Miguel och
Kenny kommer att vara på Ica Maxi Universitetet varje fredag och lördag under
november månad. Håkan kommer att ta hand om arbetet på Ica Maxi Kumla.
”Babsan” (Lars-Åke Wilhelmsson) kommer med sin show till konserthuset i
Örebro den 10 december i år. Miguel har varit i kontakt med Babsan:s
produktionsmanager och T-pro kommer att närvara med information och
försäljning. Ev. kommer Babsan att signera Den Blå Kokboken.
§ 15. För att få till ett onkologmöte kommer vi att ta kontakt med Dr. Johan Ahlgren
på patientföreträdarmötet den 16 november
§ 16. Representanten för valberedning är Tor Hammargren som var närvarande vid
vårt styrelsemöte. Tor uppskattade mycket att få närvara och kände stor glädje
i att vår förening och framför allt vår styrelse är så aktiv. Tor sammanfattade
besättningen av styrelseledamöter för nästa år så, att alla nuvarande
medlemmar utom Fredrik Olsson kommer att kvarstå minst ett år till från
årsmötet i mars 2018. Kenny P. blir ordinarie ledamot. Hans-Olov kommer att
vidtala två personer om ev. intresse att ingå i T-pro styrelse och skall meddela
Tor om resultatet av samtalet.
§ 17. Johan informerade om Gunnar Norrmans begravning den 17 november i
Mikaelskyrkan. Miguel tog upp anmälningar om deltagande vid
begravningsgudtjänst och samkväm efteråt.
§ 18. Håkan kommer att delta i Närstående rådet den 7 november och i
kontaktsjuksköterska möte den 23 november.
§ 19. Nästa årsmöte kommer att äga rum den 6 mars 2018
§ 20. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 11 december klockan
14.00 i Karlslund
§ 21. Ordförande avslutade möte och önskade alla, som ev. inte kommer att deltaga i
nästa styrelsemöte i år en god jul.

Vid protokollet:

Olov Sturzenbecker, sekreterare

Justeras:

Miguel Bascuas, ordförande

