
PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2018 
22 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall 

 

             Närvarande: 100-talet röstberättigade medlemmar. 
             
 
§   1 Årsmötets öppnande 

Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna och hade som van-
ligt ett litet inledningsanförande. Där berättade han att mycket är på gång 
inom Prostatacancervården. Nya undersökningsmetoder, nya mediciner 
och mycket annat.  
 

Dessutom hälsade han speciellt välkommen till dagens två föredragshållare 
uroterapeuten Carina Backman och vår förbundsordförande Kjell Brissman. 

 

§   2 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
Kallelse har gått ut brevledes till medlemmarna samt kungjorts genom an-
nonsering. 
Beslut: Mötet ansåg att årsmötet var behörigen utlyst. 

 

§   3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Lennart Uggeldahl valdes till ordförande och Tord Berglund till sekreterare. 

 

§   4 Fastställande av dagordning 
 Godkändes i sin helhet. 
 

§   5 Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans  
 med ordföranden justera dagens protokoll 

Mötet utsåg Everth Lundin, Kramfors och Rune Lindgren, Sundsvall. 
 

§   6 Framläggande av styrelsens årsredovisning innehållande 
 förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning 

Föreningens ordförande Sture Henningsohn förklarade ingående vad årets 
stora underskott berodde på.  

 

§   7 Revisionsberättelse 
Revisor Sven-Åke Grip läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna har inga 
anmärkningar att göra för 2017 års förvaltning. 

 
§  8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut 
 med anledning av det framlagda resultatet 
 Mötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen 
 

§  9 Beslut om ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 
 

 
 
§  10 Beslut om årsavgift för nästa kalenderår  
 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, vilket innebär 150:-.  
  



 En närvarande medlem uttryckte att föreningen gott kunde höja årsavgiften 
eftersom alla läkemedelsbolag hoppat av allt vad sponsring heter. 

 

 Styrelsen fick i uppdrag att undersöka detta till nästa årsmöte och då 
komma med ett förslag. 

 

§  11 Beslut om eventuella ersättningar 
 Beslutades som tidigare att inga ersättningar skall utgå. 
 

§  12 Verksamhetsplan och budget  
 Presenterades verksamhetsplanen för 2018. 
 

§  13        Val av ordförande för ett år  
Curt Bäckström, valberedningen, föreslog omval av Sture Henningsohn. 
Beslut: Mötet svarade enhälligt ja på förslaget.  
 

§  14 Val av två ledamöter för två år 
Föreslagna var Lennart Lundsten, Sundsvall, Bo Näslund, Matfors. 
 

Mötet valde de ovannämnda. 
 

§  15 Val av två ledamöter för ett år 
Tord Berglund, Sundsvall och Anders Hörnblad, Örnsköldsvik har ett år 
kvar av den period de är valda för. 
 

§  16 Val av två ersättare i styrelsen för ett år. 
Som ersättare för en period av ett år föreslås Roland Östling och Lars-Olov 
Högström, bägge från Sundsvall. Förslaget godkändes av mötet. 

 

§  17 Val av ansvarig person att sköta patientföreningens del av förbundets 
medlemsregister. 

 Lars-Olov Högström valdes. 
 

§  18 Val av revisor och ersättare   
Valberedningen föreslog Lennart Uggeldahl och Sven-Åke Grip, Sundsvall 
och Håkan Olsson, Sundsvall som ersättare.  
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

§  19 Val av valberedning – tre medlemmar varav en är samman- 
 kallande 

Enligt stadgarna skall årsmötet utse valberedning. Eftersom det inte förelåg 
något förslag till denna post kommer förre ordföranden Curt Bäckström att 
fortsätta på denna post. 

 
§  20 Ärenden som föreslås av styrelsen 
 

 Ärende 1: 
 

 Vid förra årsmötet uppdrogs åt styrelsen att se över behovet av särskilda 
regler för det stipendiekonto som föreningen disponerar enligt tidigare be-
slut. Efter utredning av ärendet föreslår  

 
 
 
 
 styrelsen att någon särskild fond inte inrättas utan det s. k. Sti- 

pendiekontot förvaltas av styrelsen i föreningen Träpatronerna med redo-
visningsskyldighet till årsmötet. Den summa som avsatts till Stipendiekon-
tot är SEK 175.000.  

 

 Ärende 2: 
 



 Styrelsen föreslår en stadgeändring. I stadgarna står det att styrelsen skall 
bestå av 5 ledamöter. Styrelsen föreslår årsmötet att ändra formuleringen 
till ”styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter”. 

 

Årsmötet godkände förslaget och ärendet kommer att åter tas upp på 
nästa allmänna möte i föreningen i höst för fastställande. 
 

§  21 Behandling av motioner 
Ingen motion har inkommit.  

 

§  22 Övriga frågor 
Inga frågor att behandla. 
 

§  23 Årsmötets avslutning 
Mötesordförande Lennart Uggeldahl önskade nya styrelsen lycka till i sitt 
arbete och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

Vid protokollet 
 

 
Tord Berglund   Lennart Uggeldahl 
Sekreterare   Mötesordförande 

 
 
 
Rune Lindgren   Everth Lundin 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Efter årsmötet: 
 
 
Två intressanta föredragshållare: 
 



Efter själva årsmötet och den vanliga fikapausen fick vi lyssna till två myck-
et intressanta föredragshållare. 
 
KJELL BRISSMAN, är sedan 1 år, Prostatacancerförbundets  ordförande. 
Han betonade bl a; 
 

att  Prostatacancerförbundet är till för oss (26 lokalföreningar)      
    och inte tvärt om, 
att  det händer väldigt mycket på prostatacancerfronten. Väl- 
       digt många högintressanta forskningar är på gång. Man         

                        pratar bl. a. om  
att  Magnetkameran så småningom kan ta över så vi kan skippa 
       det här med att vi bara skall lita på PSA-proverna.   

 Det kanske allra intressanta just nu är 
                 att  Nano-forskningen är högt prioriterad. Det är någon sub- 
                        stans man för in i kroppen som helt enkelt ”äter” upp alla 
                        cancerceller. Det gäller ju inte bara prostatacancer. 
 

                 Vi ser med tillförsikt an framtiden eftersom så mycket är på G. 
 

CARINA BACKMAN, uroterapeut på Sundsvalls sjukhus. Carina  
berättade om allmänna urologiska besvär som drabbar bl. a. prostatacan-
cerdrabbade och mycket kring inkontinens och hur man både kan behandla 
detta och leva med det. Bäckenbottenträning som knipövningar är mycket 
viktigt för alla människor och extra viktigt för prostatacancerdrabbade. 


