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Så där nu är julen över och det är dags att börja arbeta igen. Jag har tagit det väldigt lugnt i 

December bara en hockey match i Kristinehamn. Det har naturligtvis varit lite pappersarbete men 

inte lika intensivt som det var i Mustaschkampen. Det väntar ju ett årsmöte, datum satt till 26 

februari. Det är lika bra att få det avklarat, skulle behöva namn på några som skulle kunna tänka sig 

att ingå i en styrelse. Vi har ju ingen valberedning i år heller, maila förslag till 

pcfvarmland@yahoo.com Kallelse kommer med posten i slutet på januari, det blir på samma ställe 

som förra året där är lokalen gratis och det är ju ett mål vi har att hålla nere kostnaderna. Vi vill ju 

avsätta så mycket som möjligt till Prostatacancerfonden. 

Vi har jobbat väldigt hårt och många har ställt upp. Men någon miljon blev det inte, då krävs det att 

fler större aktörer hjälper till. Där kanske ni medlemmar kan använda ert kontaktnät, vi behöver det. 

Eller att det skulle swishas mer spontant, om 8000 åskådare på 4 hemma matcher i Löfbergs Arena 

hade swishat 50:- då hade vi nått målet med råge (1 600 000). Så målet en miljon kvarstår till nästa år 

det är inte omöjligt. Nu har jag ingen färdig siffra men jag tror vi slår fjol årets 600 000:- det är bra 

pengar det också. 

Medlemsantalet ökar, vi är i skrivande stund 766 betalande medlemmar och så finns det 18 st på 

intresse listan. Det är de som inte har betalt ännu, för att få tillgodoräkna stadsbidrag måste det vara 

betalande medlemmar. Så vill ni verkligen göra skillnad, ni som är på intresselistan, swisha avgiften 

på 200:- före tolvslaget. 

Ska försöka att resa runt lite mer i Värmland under 2020, där behöver jag hjälp från er. Vill ni ha ett 

besök på er ort, hör av er, vi kan ordna ett event i någon butik och ha ett möte för medlemmar på 

kvällen. Det kanske kan inspirera någon till liknande arbete som Kenneth Hermansson gör i 

Kristinehamn och Karlskoga. Han behöver dessutom HJÄLP med alla aktiviteter där. Även vår kraft i 

Västra Värmland Arnold Andersson behöver HJÄLP. Det vore fantastiskt att få igång hela Värmland, ni 

finns ju där ute runt om i Regionen. Vi har material om någon skulle vilja göra några aktiviteter, fråga 

handlare ni känner de kanske kan hjälpa till med pins försäljning. Det är lättare för er som bor på 

orten.För övrigt går det framåt, i år tror jag det blir ett stort genombrott för organiserad PSA testning 

i hela landet. Värmland har ju varit föregångare och nu följer äntligen Region Skåne och Västra 

Götaland efter. Vårdprogrammet skrivs dessutom om så att vid ett förhöjt PSA ska följas av 

magnetkamera före biopsi. Det kommer att förbättra diagnostiken avsevärt, och minska onödiga 

biopsier och diagnoser. Men det är en utmaning för vår röntgenavdelning. Det går att läsa om 

vårdprogrammet på www.cancercentrum.se   Men vi har påtalat detta för Regionens politiker så de 

kan inte säga att det kommer som en överraskning. Sen träffade jag chefen på urologen på tåget när 

jag var på väg till barnbarnet i Småland. Då berättade hon att de jobbar med att kunna införa detta. 

Det har hänt väldigt mycket på de här snart 8 åren som jag jobbat med detta. Från att sitta på 

soltorget i Karlstad med en insamlingsbössa i handen till att vara ordförande i Värmland och en del i 

förbundsstyrelsen.Där vill jag att alla ska veta i Värmland utgår inga ersättningar annat än 

reseersättning för egen bil i tjänsten, men på förbundsnivå utgår det ett årligt arvode. Det bestäms 

av förbundsstämman och fördelas inom styrelsen av förbundsordföranden. 

Till sist en påminnelse vårt snackcafé på Cafe King Creole som fortsätter, första tisdagen varje månad 

nästa är 7/1 2020 

Tack för att ni är medlemmar det betyder jättemycket ”TILLSAMMANS BLIR VI STARKA” 

Håkan Florin 
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