
 
 
Protokoll nr.128 
 
Styrelsemöte i T-pro den 5 augusti 2019 
 
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 
 
Närvarande: Hela styrelsen utom Kenny Petersson, som hade förhinder 
 
§1. Ordföranden öppnade mötet med viss ansträngning, dels för att alla pratade i 
munnen på varandra efter sommarens uppehåll dels för att han tyvärr inte är helt 
frisk. 
 
§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 127 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 3. Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 48,064:76 
           på SBAB: kr. 146,151:01 
Föreningen har f.n. en mycket god ekonomi, som följer budget ganska bra efter att 
halva året gått. Snart ska vi betala/subventionera den kommande medlemsresan och 
då sjunker behållningen 
Föreningen har nu 213 betalande medlemmar. 
 
§ 4.  Medlemssammankomster 2019: 
 
-Den 21 maj  klockan 18.00  hade vi en konsert med Korsbandets strängmusik och 
kör i Hagakyrkan. Konserten var välplanerad och uppskattades mycket men var inte 
särskilt välbesökt. 
Denna konsert var väldigt välgjord och värdesattes av många både bland 
medlemmar i föreningen, styrelsemedlemmar och deltagare i kör och musikkår. 
 
-Den 14 juni anordnade vi en grillfest med trevlig samvaro och flera uppskattade 
tävlingar och frågesport i Gårdsjötorp.Vi avreste från Haga centrum under ledning av 
HOA. Sammankomsten var välbesökt och gynnades av ett strålande väder med 
medföljande blomprakt och blomrikedom. 
De många deltagarna i resan uttryckte sin belåtenhet med både hamburgarnas 
rikedom och allt välplanerat och förtjänstfullt genomförda arrangemang. 
 
-I augusti, den 8:e, sker årets medlemsresa till Birka. Håkan E. planerar och 
förbereder föredömligt båt, kaffe, entré., guidning. Det kommer att erbjudas flera 
maträtter, som vi kommer att välja av. 
Hela utflykten kommer att kosta 850: - kronor per person brutto. Föreningen lägger 
600 kronor så priset kommer att bli 250: - kronor per person att betala per postgiro 
till vårt konto hos kassören, Pg 2206-1. 
 
-I september, den 14:e klockan 15.00, kommer vi att besöka den kolmila som ska 
byggas upp. Det är hembygdsföreningen i Lockhyttan som anordnar detta 
evenemang. 
 
-Vi planerar en föreläsning om något spännande och värdefullt händer i 
vår ”bransch”. 
Prostatacancerförbundet har i samarbete med Ola Bratt och Carina Danemalm 
Jägervall givit ut en skrift: ”SEX, samliv och prostatacancer”. Ev kan vi inbjuda Ola 
Bratt att beskriva tankar och arbete med denna skrift och berätta om detta i mitten 



på hösten. Miguel kontaktar honom. 
 
Miguel föreslår en julkonsert med Korsbandet i Hagakyrkan och samtidigt anordna 
en jullunch där i slutet av november månad. Olle kontaktar körens ledning och 
undersöker om Hagakyrkan kan erbjuda oss ett sådant arrangemang. 
 
§ 5. Den 13 augusti skulle några av oss, bl.a. Miguel träffa Pernilla Sundqvist, ny chef 
på Urologen. Vi måste inställa denna träff på grund av sjukdom och dålig tid. Miguel 
meddelar Pernilla Sundqvist. 
 
Måndagen den 19 augusti är höstens regionmöte i Östra regionen planerad. Vi har 
fått en inbjudan/kallelse från Bernt Åslund. Olle och Morgan reser dit och Miguel 
meddelar kansliet detta. 
 
Den 25 – 26 september inbjuder prostatacancerförbundet återigen till en 
utbildnings- och informationsträff i i Stockholm för nya styrelsemedlemmar. Det sker 
på Welcome hotell i Barkarby. Håkan Engman och Johan Nyström deltar i år trots att 
dom som styrelsemedlemmar inte är så nya. 
 
Seniormässan på Conventum Arena sker i år den 5 oktober. Vi ställer upp och ut som 
vanligt. Om vi kan få fram DVD-material om och från Livsgnistan är Börje J. beredd 
att anordna visning av detta. 
Vi får göra ett planeringsschema för styrelsemedlemmarnas närvaro som 
representanter från vår förening. 
 
Frågan om facebook sida för föreningen bordlägges tills vidare. Johan Nyström 
kommer dock att diskutera ärendet vid regionkonferensen den 25 september. 
  
Vi panerar en medlemslunch i oktober i år. Vi föreslår följande tänkbara platser: 
Grand City, Åkerby Herrgård, Svalans restaurang i Brunnsparken, Mogetorps 
värdshus. 
 
Nästa onsdag, den 14 augusti, har vi höstens första samtalsgrupp. Från vår förening 
brukar Kenny P. Representera. Morgan går in också vid behov. 
 
§ 6. Nästa styrelsemöte sker den 9 september klockan 13.00. Vanlig plats. 
 
  
§ 7. Ordföranden avslutade dagens möte klockan 14.25. 
 
 
 
Vid protokollet:      Justeras: 
 
 
Olov Sturzenbecker     Miguel Bascuas 
Sekreterare       Ordförande 


