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                           Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2020.

STYRELSE

Sedan årsmötet 25 juni och därefter styrelsens konstituering samma dag har styrelsen haft 
följande sammansättning:

Funktion                                 Namn                                                         Telefon   

Ordförande             Hans Ador                                                 070 6043551

Vice ordf                  Sten Winquist                                            070 8924407

Sekreterare             Bengt Ljunghill                                         070 1436069    

Webb ansv.             Kenth Bohlander                                       070  6567700

Ansv.f samtals-       Curt Ihlström                                             070 3702810

gruppen

Ansv.f.närstående-

gruppen                    Maud Kristiansson                                    070  6688109

Ledamot                   Carin Högstedt                                           070  6214959           

Ledamot                   Johan Lundvik                                           070  6453897

Adjungerade ledamöter:

                                    Krister Bengtsson                                      070 6269447

Medl.ansvarig           Christer Ihregren                                        073 3190040

Kassör                         Ronny Lindén                                           070 6520224

                                            Avdi Islami                                                0470 322601

Kontaktsjuksköterska  Christina Ross Nyberg, kirurgkliniken, Växjö 

Kontaktsjuksköterska   Helen Köhler, onkologkliniken, Växjö

Styrelsen har under året hållit fem sammanträden
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ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Revisorer                         Olle Termén och Mats Högström

Ersättare                          Håkan Karlström

Valberedning                   Saknas. Styrelsen gemensamt upprätthåller funktionen.

FÖRENINGENS STÖDPERSONER

Till föreningens stödpersoner kan medlemmar, deras närstående men också personer, som inte
är medlemmar, vända sig för att få del av bla. deras erfarenheter av sin sjukdom och 
genomgången behandling. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Namn                                 Telefon                   Genomgången behandling/år

Curt Ihlström                    070 3702810          Operation 2008

Lars Ove Karlsson            0472 74100            Robot ass. operation 2012

Christer Ihregren             073 3190040          Robot ass. operation 2014        

Rolf Kristiansson              072 0232425          Robot ass. operation 2014

Maud Kristiansson           070 6688109          Närstående

Sten Winquist                   070 8924407          Robot ass. operation 2017

Lars Håkan Johansson     070 4140113          Strålbehandlad 2018

Peter Görtz                       070 6334334          Strål- o hormonbehandlad 2018

Stödpersonerna har tagit emot samtal från män, som drabbats av prostatacancer, men också 
från deras närstående. Vår bedömning är att verksamheten är uppskattad av både män, 
närstående och sjukvården.

SAMTALSGRUPP FÖR MÄN OCH NÄRSTÅENDEGRUPP

5/3  Kyrkoherde Elisabet Caracamo informerade och diskuterade med  medlemmar i ProLiv 
och deras närstående om frågor kring ämnet SORG.

20/10 Mariell Bengtsdotter  från Fonus och Erik Svensson, familjejurist,  informerade om  
VARDAGSJURIDIK.

Båda kvällarna var mycket uppskattade av deltagarna.

Ledare för samtalsgruppen är Curt Ihlström och för närståendegruppen Maud Kristiansson.
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INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH MEDLEMSUTVECKLING

På grund av rådande restriktioner har ProLiv Kronoberg inte kunnat anordna några öppna 
möten under året som gått.

-Styrelsen har vid tre tillfällen via bladet Medlemsinformation rapporterat om              
följande planerade föreläsningar, vilka tyvärr inte kunde genomföras; 

1. Carina Danemalm-Jägervall om sin bok Sex o samlevnad o. prostatacancer

2. Joakim Örtegren om nyheter betr.diagnostiken inom prostataområdet

3. Maria Frånlund om organiserad prostatacancertestning.

Prostatacancerförbundets tidning ”Prostatanytt”, som utkommer med fyra nr per år, har 
tilldelats medlemmar och viss sjukvårdspersonal.

Vid utgången av 2020 var medlemsantalet i föreningen 451 varav 127 kvinnor.

AKTIVITETER/INFORMATIONSTRÄFFAR

4 februari

Sensus, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, ILCO, Blodsjukas förening, Bröstcancerföreningen
i Kronobergs län och ProLiv Kronoberg stod som vanligt för programmet på 
VÄRLDSCANCERDAGEN.

Projektchef Stefan Lundin och ordf. i regionens hälso- o. sjukvårdsnämnd Roland Gustbée 
informerade om ”Framtidens vård vid Växjö nya sjukhus”. Musik och sång framfördes av 
Göran Åhlfeldt och Mira Forsell Psajd.

25 juni

Årsmöte hölls hemma hos Krister Bengtsson. Formerna för årsmötet var  speciella - utomhus 
och i juni.

Hans Ador valdes till ordf. för ett år. Sten Winquist omvaldes för två år. Kenth Bolander, 
Maud Kristiansson och Johan Lundvik nyvaldes för två år.

Carin Högstedt, Curt Ihlström och Bengt Ljunghill är valda till årsmötet 2021.

Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter och som sådana fungerar Krister Bengtsson, 
Christer Ihregren, Avdi Islami, Ronny Lindén, Christina Ross Nyberg och Helen Köhler.

Årsmötet beslutade, att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2021, dvs

200kr för familj, 150kr för enskild medlem
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1/10

Muslimska rådet

Den första oktober genomförde några representanter från vår styrelse en information vid en 
träff med representanter för Muslimska rådet. Informationen handlade om cancersjukdomen 
och dess behandling.

November månad-mustaschkampanjen

Intervjuer

November månad är en månad då mustaschkampanjen äger rum, så ock i Kronoberg. 
Pandemin medförde att våra aktiviteter begränsades till att få ut vårt budskap via massmedia. I
Smålandsposten, Magazinet och Radio Kronoberg var vi med.

-Krister Bengtsson intervjuades i Radio Kronoberg.

-Hans Ador och Sten Winquist, liksom ett flertal anställda på urologsektionen  har blivit 
intervjuade av tidningen Magasinet.

-Sten har också intervjuats av Smålandsposten. 

-Överläkare Joakim Örtegren har vid intervju i tidningen uttalat sig positivt om någon form av
organiserad prostatacancerundersökning. Vi hoppas på start 2021.                            

 Volvo Braås

På Volvo i Braås har man i likhet med de senaste åren anordnat ”mustaschtävling” och sålt 
pins. Info.material har också delats ut.

Deras aktivitet uppmärksammades med artikel i Magazinet.

MARKNADSFÖRING

Intervjuerna – enligt ovan -  med såväl styrelserepresentanter som representanter från 
urologisektionen har medfört , att sjukdomen aktualiserats på ett positivt sätt.

Annons i Magasinet för medlemsrekrytering har insatts vid ett tillfälle.

ERHÅLLNA GÅVOR

Sandbäckens Rör   - 10000kr

Som minnesgåvor efter avlidna medlemmar har vi mottaget ca. 7000kr

LÄMNADE GÅVOR

Fonden mot prostatacancer(Forskningsfonden) 10000kr

 FÖRSÄLJNING AV BLÅ BANDSNÅLAR

För försäljning av blå bandsnålar har inkommit ca 3000kr.Summan delas mellan 
Prostatacancerförbundet och vår  förening.
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FÖRENINGENS HEMSIDA

Föreningens hemsida www.prolivkronoberg.se är under omarbetning. Vår webbansvarige 
Kenth Bohlander arbetar med hemsidan med viss hjälp från Prostatacancerförbundet centralt.

EKONOMI

Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Intäkterna under året 
uppgår till 135.480kr , kostnaderna till 44.329 kr. Årets verksamhet gick med ett överskott på 
91.151kr.

Kapitalbehållningen vid ingången av året var 320.894kr och vid utgången 412.046kr.

BIDRAG OCH STÖD 

Föreningens verksamhet har möjliggjorts tack vare bidrag från Region Kronoberg, 
medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner, företag och föreningar

SLUTORD

Vid utgången av året var medlemsantalet 451(varav 127 kvinnor). Då antalet män, som får 
diagnosen prostatacancer,  i Kronobergs län varje år uppgår till ca. 250 borde vi vara flera. 

Våra öppna föreläsningar har tyvärr måst ställas in. Samtals- o. närståendegrupperna,  ledda 
av Curt Ihlström och Maud Kristiansson, har hållit uppskattade träffar.

Vårt deltagande i Processgruppen för prostatacancer och Cancerrådet genom Sten Winquist 
har gett oss inblick och viss möjlighet att göra vår röst hörd.

Målet att organiserad prostatacancertestning skall erbjudas män 50-65 år närmar sig.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack för visat intresse och det förtroende styrelsen känt under 
året.

Region Kronoberg, företag, föreningar vill vi tacka för bidrag och stöttning på alla sätt, vilka 
bidragit till ProLiv Kronobergs verksamhet

Växjö 2021

………………………………………………..                        
……………………………………………………

…………………………………………………                       
…………………………………………………….

……………………………………………………                    
……………………………………………………

…………………………………………………….                  
…………………………………………………….

http://www.prolivkronoberg.se/
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Preliminär verksamhetsplan 2021 
 
Föreningens målsättning och planerade aktiviteter 
 

 Verka för tidig upptäckt av prostatacancer i tid för botande behandling med sikte på patientens 
livskvalitet. 

 Verka för införandet av organiserad prostatacancertest i Kronobergs Län. 
 Verka för att tillräckliga resurser finns hos sjukvården för diagnostik, behandling, 

rehabilitering och eftervård av patienter med prostatacancer. 
 Sprida kunskap om bl.a. behandlingsmetoder och biverkningar vid prostatacancer samt 

informera och stödja medlemmarna och deras närstående bl.a. genom att arrangera öppna 
föreläsningar med frågestunder på flera orter i länet. 

 Bedriva stödpersonverksamhet samt samtalsgrupper för män och närstående. 
 Utbilda styrelseledamöter och stödpersoner. 
 Utveckla opinionsbildningen om sjukdomen mot dels män som har drabbats och deras 

närstående, dels massmedia, organisationer, myndigheter och allmänheten. 
 Bedriva aktiv medlemsrekrytering med målsättningen 425 medlemmar vid årets utgång. 
 Medverka i Världscancerdagen den 4 februari i Växjö Domkyrka. 
 Informera medlemmar i pensionärsorganisationer, Rotaryklubbar, Lions, loger, organisationer 

m.fl. om prostatacancer och vår verksamhet. En ny målgrupp är företag och idrottsklubbar. 
 Medverka i nationella kampanjer samt svara för lokala aktiviteter. 
 Hålla regelbundna kontakter med kontaktpersonerna på de båda sjukhusen. 
 Delta i landstingets framtagning av vårdprocesser inom prostatacancerområdet. 
 Medverka i utvecklingen av cancervården i Kronobergs län. 
 Överläggningar med kirurg- och onkologklinikerna. 
 Överläggningar med landstingsledningen om utveckling av prostatacancervården i Kronobergs 

län. 
 Hålla vår hemsida www.prolivkronoberg.se uppdaterad och utveckla densamma. 
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Ekonomisk redovisning 2020, Proliv Kronoberg

Kapitalbehållning 200101 320 894,48

Intäkter

 Medlemsavgifter 50 475,00

 Bidrag Region Kronoberg 65 000,00

 Försäljning/övriga intäkter   2 914,00

 Övriga erhållna bidrag 17 091,00

Summa Intäkter 135 480,00

Kostnader

 Inköp av blå band/broschyrer m.m 928,00

 Medlemsmöten, föreläsningar m.m 19 750,50

 Resekostnader 1 416,00

 Kontor-förbrukningsmaterial 562,00

 Portokostnader 5 445,00

 It-tjänster/redovisning 5 027,00

 Bankkostnader 900,00

 Föreningsavgifter 300,00

 Lämnade bidrag 10 000,00

Summa Kostnader 44 328,50

Årets resultat 91 151,50

Kapitalbehållning 201231 412 045,98

Växjö 210110/ Ronny Lindén kassör
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Budget 2021

Intäkter

 Bidrag Region Kronoberg 46 000

 Medlemsavgifter 51 500  

 Gåvor, sponsring   8 000

 Övriga intäkter   4 500

Summa intäkter 110 000

Kostnader

 Lokalkostnader 10 000  

 Resekostnader   5 000    

 Kontorsmaterial   4 500

 Porto   8 000

 Övriga förvaltningskostnader, möteskostnader 77 000

 Lämnade gåvor/bidrag 12 000

 IT-tjänster   3 000     

 Redovisning, Bank, Föreningsavgift   4 000

     

Summa kostnader 123 500
  

Budgeterat underskott   13 500
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