
Patientföreningen                               Årsmötesprotokoll 5 mars 2013 

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

Plats: USÖ:s matsal i F-huset 
Närvarande: Ca 30 föreningsmedlemmar, inberäknat närstående. 
 
Före de egentliga årsmötesförhandlingarna gav landstingsstyrelsens ordförande, 
landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson, sin syn på utvecklingen av USÖ i 
allmänhet och Urologimottagningen i synnerhet samt landstingets syn på modern 
medicinsk teknik och nya dyra livsförlängande mediciner. 
 
 
§ 1. Föreningens ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet. Han erinrade om de 
medlemmar som avlidit under verksamhetsåret och de hedrades med en tyst minut. 
 

§ 2. Inbjudan till årsmötet hade skickats ut den 7 februari varför det ansågs ha 
blivit utlyst i stadgeenlig tid. 
 

§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Alf Larsson och till sekreterare Assar Hörnquist. 
 

§ 4. Förslaget till dagordning godkändes av mötet. 
 

§ 5. Till rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Lennart 
Uddmyr och Jan Hjalmarsson. 
 

§ 6. Föreningens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning lades med godkännande till handlingarna. 
 

§ 7. Revisor Ingemar Eriksson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

§ 8. I enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och balansräkningarna. 
 

§ 9. I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för 2012. 
 

§ 10. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att årsavgiften för 2014 skulle bli 
oförändrade 150 kr. 
 

§ 11. Årsmötet beslöt, att liksom hittills gällande, inga arvoden skulle utgå för 
uppdragen som styrelsemedlem/suppleant och revisor/suppleant samt att 
den som utför uppdrag för föreningen skulle ha rätt till ersättning för sina 
faktiska kostnader för uppdragets utförande. 
 

§ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 kommenterades 
av Kjell Lindblom. Ingemar Eriksson undrade varför posterna Sponsorintäkter 
och Mötesverksamhet väsentligt avvek från posterna i verksamheten 2012, 
båda dock ökade i samma omfattning. Efter diskussion godkändes förslagen. 
 

§ 13. I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen skulle bestå av 
sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande och suppleanter utses 
för ett år och övriga för ett respektive två år för tidsbalansens skull. 
 

§ 14. Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Kjell Lindblom. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
§ 15. Assar Hörnquist och Börje Jakobsson omvaldes på två år och Johan Nyström 
och Gunnar Norrman på ett år. Håkan Engman valdes 2012 på två år. 
Till suppleanter på ett år omvaldes Per-Olov Sköld och Hans-Olov Andersson 
samt nyvaldes Tor Hammargren. 
 
§ 16. Som ansvarig att sköta föreningens del av förbundets medlemsregister 
omvaldes Börje Jakobsson. 
 

§ 17. Till revisor på ett år valdes Bo Lennartsson och kvar står Ingemar Eriksson, 
som valdes på två år 2012. Till suppleant på ett år omvaldes Fredrik Forell. 
 

§ 18. Till ombud vid PCF:s förbundsstämma 2013 valdes Assar Hörnquist och Gunnar 
Norrman. 
 

§ 19. Till valberedning valdes Nore Sundin (sk), Lennart Persson och Lennart Kindbom. 
 

§ 20. Kjell informerade om att 69 av föreningens 169 medlemmar lämnat sin epostadress. 
Med tanke på ökade portokostnader undrade han om mötet ville 
besluta att information skulle kunna skickas via e-post till de som lämnat den 
adressen medan övriga får den via vanlig post. Efter diskussion beslöts att 
styrelsen skulle få avgöra när det var lämpligt att använda e-post respektive vanlig post. 
 

§ 21 Kjell informerade om kommande Gemenskapsdagsaktivitet den 4 maj , som bl.a. 
skall innehålla båttur på Göta Kanal. Mötet diskuterade budgetens post för 
subvention av utfärden och önskemålet att många skulle kunna delta. Håkan 
Engman meddelade att alla som önskade delta 2012 kunde komma med och 
och förutsättningarna är desamma i år. Information om resan skickas ut i mitten av mars. 
Kjell lyfte frågan om skapandet av en anhöriggrupp. Årsmötet kände dock inget 
behov av det. 
 

§ 22 Kjell Lindblom tackade för det förnyade förtroendet att leda föreningens 
arbete. Tidigare ordförande Arne Andersson tackade styrelsen för fint arbete 
under det avslutade verksamhetsåret och mötet instämde i hans uttalande. 
Kjell överlämnade en burk lokalproducerad honung, producerad av föreningens 
biodlare Hans-Olov Andersson, till årsmötesförhandlingarnas ordförande Alf 
Larsson varefter mötet avslutades. 
 
Vid protokollet:                                                               Mötets ordförande: 
Assar Hörnquist                                                             Alf Larsson 
 
                                                               Justerat: 
                                Lennart Uddmyr                       Jan Hjalmarsson 


