
Bankgiro 5676-8153                                                                                                            2018-02-20 

www.prolivkronoberg.se 

                                                                                       

Välkommen till årsmöte och föreläsning 

 

Tid Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 18.00. Kvällen börjar med att vi bjuder på 

                      kaffe/the och fralla. 

 

Plats Konserthuset, Teatertorget, Växjö. Lokal: Ateljén entréplanet. 

          

Årsmöte  

 Inledning av ordförande Ronny Lindén 

 Årsmötesförhandlingar (handlingar bifogas) 

 Föreläsning;  

Urolog Joakim Örtegren och sexualrådgivare Carina Danemalm Jägervall föreläser om 

sina forskningsområden. 

 Frågestund 

 Utdelning av stipendier. 

 

Medlemskap för 2018 
Det är vår förhoppning att du/ni även i fortsättningen vill stödja föreningen genom medlemskap.  

Avgiften för 2018 är som tidigare 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för familj. 

Betalas senast den 3 april 2018, bankgiro 5676-8153.   

Har Du ändrat mailadress  - v.g. meddela medlemsansvarig christer@ihregren.se 
Vi behöver bli fler medlemmar för att vi på bästa sätt ska kunna driva våra krav på bättre 

diagnostik, vård och behandling gentemot sjukvården.  Kan du som medlem tänka dig att hjälpa 

till med att rekrytera en medlem, kanske ur din bekantskapskrets.  Gå in på vår hemsida 

www.prolivkronoberg.se eller ring någon i styrelsen om du har en blivande medlem. Det vi 

behöver är uppgifter om namn, adress, telefon, födelseår, månad och datum samt eventuell e-

postadress. 

 

Samtalsgrupp för män och närståendegrupp 
Vi ser gärna att fler män och närstående deltar i grupperna. I båda ges tillfälle för stöd, 

erfarenhetsutbyte och information om prostatacancersjukdomen. Ofta har vi olika specialister 

som informerar. Kontakta Curt Ihlström, som leder samtalsgruppen, telefon 0477-150 80 eller   

???? 

Nästa möten blir      ???                        kl. 18.00 på Centrallasarettet. 

 

Välkomna! 

Ronny Lindén 

Ordförande 

 

 

http://www.prolivkronoberg.se/


Dagordning vid ProLiv Kronobergs årsmöte 2018-03-22 

 

1. Årsmötet öppnas 

 

2. Har kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna? 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

4. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll 

 

5. Kan dagordningen fastställas? 

 

6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning  

för 2017 (Bilagor) 

 

7. Revisorernas berättelse (Bilaga) 

 

8. Kan årsredovisningen fastställas? 

 

9. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017? 

 

10. Besluta om medlemsavgift för 2019. 

Styrelsens förslag: Oförändrad avgift, dvs. 150 kronor för enskild medlem/år och 200 

kronor för familjemedlemskap/år 

 

11. Besluta om verksamhetsplan och budget för 2018 (Bilaga) 

 

12. Val av ordförande i styrelsen för ett år 

 

13. Val av övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen 

 

14. Val av två revisorer och en ersättare för ett år 

 

15. Val av valberedning – tre ledamöter, varav en är sammankallande 

 

16. Behandla inkomna ärenden till styrelsen 

 

17. Övriga frågor 

 

18. Årsmötet avslutas 

 

 

 

 
 



 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2017. 

 

STYRELSE 
 

Sedan årsmötet den 23 mars och styrelsens konstituering den 20 april har styrelsen haft följande 

sammansättning. 

 

Funktion          Namn              Telefon 

 

Ordförande/kassör              Ronny Lindén                        0470-32 97 13 

V.ordf                                  Krister Bengtsson                  070-626 94 47              

Sekreterare                          Stanley Ståhl                          070-586 74 80 

Medlemsansvarig         Christer Ihregren                    073-319 00 40 

Ledare för samtalsgruppen  Curt Ihlström                    070-370 28 10 

Ledamot                               Hans Ador                             0470-109 95 

 

Ersättare i styrelsen              Peter Norrman                     0470-276 61 

                                                    

Adjungerade ledamöter        Leif Dellmo                          070-589 09 14 

                                              Leif Jarl                                070-170 30 03 

                                              Christina Ross-Nyberg, uroterapeut/kontaktsjuksköterska   

                                                                                           kirurgkliniken i Växjö 

                        Heléne Köhler, sjuksköterska, onkologkliniken i Växjö 

                                                                                                                                       

                        Ingalill Amurén, ledare för närståendegruppen 

 

     

Styrelsen har under året hållit sju sammanträden och arbetsutskottet fem. 

 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
 

Revisorer                           Olle Termén och Mats Högström.  

Ersättare                             Håkan Karlström 

 

Valberedning                     Leif Jarl (sammankallande), Anders Norlin och Bengt Martinsson. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FÖRENINGENS STÖDPERSONER 
 

Till föreningens stödpersoner kan medlemmar, deras närstående men även personer som inte är 

medlemmar vända sig för att få del av bl.a. deras erfarenheter av sin sjukdom och genomgången 

behandling. Stödpersonerna har tystnadsplikt. 

 

 

 

Namn  Telefon Genomgången behandling/år 

 

Leif Dellmo  070-589 09 14              Inre strålbehandling 2005 

Rune Liljenrud 0472-715 25   Hormonbehandling 2006 

Curt Ihlström  0477-150 80   Operation 2008  

Lars Ove Karlsson 0472-741 00   Robotassisterad operation 2012 

Ulf Boström  0470-816 18   Yttre strålbehandling 2008 

Kaj Boberg  0470-211 09   Inre strålbehandling 2003 

Åke Amurén  0470-632 19   Yttre strålbehandling 2007 och 

                              hormonbehandling 2011 

Eine Iveslätt  0478-416 19   Yttre strålbehandling 2009 

Magnus Holmqvist 0470-75 07 44              Operation 2008 

Anders Norlin        0478-414 67    Operation 2006 och  

                              yttre strålbehandling 2007 

Thomas Olsson 0470-472 75    Hormonbehandling 2008 

Christer Ihregren         073- 319 00 40             Robotassisterad operation 2014. 

Rolf Christiansson       0470-50 21 70              Robotassisterad operation 2014. 

Ingalill Amurén 0470-632 19    Stödperson och ansvarig   

                                                                           närståendegruppen 

 

Stödpersonerna har tagit emot samtal från män som drabbats av prostatacancer, men också från 

deras närstående. Vår bedömning är att verksamheten är mycket uppskattad av såväl män, 

närstående som sjukvården. 

 

 

FÖRENINGENS ARBETSUTSKOTT (AU) 

 

Föreningens Arbetsutskott (AU) har under året haft fem möten. Rapport har efter varje möte 

lämnats till styrelsen. AU har under året bestått av ordf., v.ordf., sekr., kassör.  

 

 

 

 

SAMTALSGRUPP FÖR MÄN OCH NÄRSTÅENDEGRUPP 
 



14 februari 

Grupperna hade gemensamt möte med besök av dr. Karin Bengtsson, som  

talade om ”Sömnens betydelse för vår återhämtning”. 

11 april 

Gemensamt möte med båda grupperna och med föredrag av sexualrådgivare Carina 

Danemalm Jägervall.  

 

10 oktober 

Samtalsgruppen hade besök av personal från avd. 33 CLV. Denna avdelning är  

vårdavdelning bla för prostatapatienter. 

Närståendegruppen besöktes av Katri Hedberg som talade om att ”Min hobby är 

kanske något för Dig?”  

 

Ansvarig för och ledare av samtalsgruppen har Curt Ihlström varit och för närståendegruppen 

Inga-Lill Amurén. Båda grupperna håller sina respektive möten samtidigt på Centrallasarettet 

i Växjö. 

 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR OCH MEDLEMSUTVECKLING 
 

Skriftlig inbjudan om föreningens aktiviteter har inför varje tillfälle sänts, endera via post 

eller mail till medlemmar och/eller närståendemedlemmar. 

 

När vi arrangerar öppna föreläsningar annonseras detta även i Smålandsposten och om relevant 

även i Smålänningen. 

 

Prostatacancerförbundets tidning ”Prostatanytt”, som utkommer med fyra nummer per år, har 

tilldelats medlemmar och viss sjukvårdspersonal utan kostnad. 

 

Vid utgången av 2017 var medlemsantalet 413 st, varav 99 st. kvinnor och 3 st. intressenter. Vår 

målsättning var att uppnå 435 st. medlemmar. 

 

 

AKTIVITETER / INFORMATIONSTRÄFFAR UNDER ÅRET 

 

3 februari 

Världscancerdagen. Dagen är egentligen den 4 febr. varje år men flyttades fram en dag då 

Domkyrkan ej var disponibel den 4:e. Cancerstiftelsen i Kronobergs län mfl organisation stod 

som vanligt för arrangemanget. Talare var dr. Lena Myrskog, CLV, som talade om ”Cancervård 

utanför Sveriges gränser – ett internationellt perspektiv” samt cancerforskaren Josef Davidsson, 

SUS, Lund, som talade om ”Cancerbehandling – dåtid, 

nutid och framtid”. 

 

23 februari 

Handikappcentrum. Årsmöte med deltagande av vår ordf. Ronny Lindén. 

 

23 mars  



Årsmötet. Avhölls på Konserthuset i Växjö med ett 60 tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar 

med bl.a. val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning genomfördes. 

Bengt Martinsson, v.ordf, hade undanbett sig omval. 

Ronny Lindén omvaldes som ordförande för en tid av ett år. 

Ledamöterna Krister Bengtsson och Curt Ihlström omvaldes för en tid av två år. 

Stanley Ståhl nyvaldes för en tid av två år. 

Omval gjordes även av ersättaren Peter Norrman, adjungerade ledamöterna 

Leif Jarl, Christina Ross-Nyberg, Inga-Lilla Amurén , samt nyval som adjungerad  

ledamot av Leif Dellmo. 

 

Årsmötet fastställde att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2018, dvs. 150:- för enskild 

medlem och 200:- för familj. 

 

Efter årsmötet föreläste dr. Karin Bengtsson, Växjö, om ”Sömnens betydelse för vår  

Återhämtning”. 

 

8 maj 

Växjö kommun, nämnden för arbete och välfärd 

Information från oss om vad en patientförening är och hur vi arbetar med anledning av 

besök av dr. Aigul Asanbaeva ifrån Kirgizistan. 

 

3 juni 

Mustaschloppet i Lenhovda 

På initiativ av Samuel Edvardsson- 27 år gammal – anordnades en dag i Lenhovda med 

motionslopp för unga och gamla, utställningar av lokala företag samt med fest på kvällen 

som avslutning. ProLiv Kronoberg var där med flera representanter och informerade om vår 

verksamhet. Behållningen, hela 158.798:-, skänktes till oss och till Fonden mot prostata-cancer. 

 

8  juni 

Öppen föreläsning i Växjö. 

Föreläsningar av onkolog Marta Olsson och urolog Joakim Örtegren, CLV, Växjö, om "Att välja 

operation eller strålbehandling vid prostatacancer – vad vet vi idag och vad är på gång?" 

 

15 juni 

Möte med Region Kronoberg 

Vi träffade Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsledningen, och diskuterade 

bemanningen inom urologin, införandet av standardiserat vårdförlopp samt 

synpunkter på ev. inrättande av prostatacancercentrum i Sverige. 

 

Bemanningen inför hösten 2017 ser bättre ut än på länge. Läkartjänsterna i stort bemannade. 

Brist på operationssköterskor. Väntetiderna på röntgen för långa pga strul med ny teknik. 

Utfasning av hyrpersonal skall ske och kan kortsiktigt innebära länge väntetider.  

Införandet av standardiserat vårdförlopp syftar till att få ner väntetiderna generellt. Inom 

prostatacancern har vi alldeles för långa väntetider från diagnos till behandling. Medianen i 

landet är 151 dagar 2016 för operation. Som längst 200 dagar. I Kronoberg  ca. 130 dagar. 

Målsättningen är att komma ner till ca. 60 dagar. 

Diskussion om inrättande av prostatcancercentrum på vissa orter i landet pågår. Syftet är att 



komplicerade behandlingar skall ske på dessa centra medan diagnos mm utföras som i dag på 

regionala enheter. P- H befarade att ett införande kan komma att ytterligare försvåra att få 

kvalificerad personal till regionala enheter. Dessutom sker redan i dag remisser till specialist- 

sjukhusen, när så anses erforderligt. 

 

2 juli 

Lagans Golfklubb 

Information och insamling av gåvor i samband med en golftävling. Ca. 100 deltagare och  2.500:- 

samlades in till oss. 

 

 

 

9 augusti 

Ryttartorpet, Växjö.  

Information och försäljning av lotter. Skänkta vinster innebar att hela försäljningssumman blev 

lika med nettot Kr. 3.000:-.  

 

September 

Familjen Ulf Dahl, Hössjö, tog initiativ till självplockning av solrosor på ett fält som de provsått 

med denna gröda. Återigen succé som inbringade hela 20.000:- då samtliga intäkter skänktes till 

oss. 

 

November – aktiviteter under temat Mustaschkampen 

Hela månaden 

Försäljning av pins och tävling om vem som kunde ”odla” finaste mustaschen på  

Volvo Braåsverken. Gav netto till oss 8.000:-. 

 

1 november 

Vernissage på Stadsbiblioteket i Växjö av fotografen Anna Nordströms utställning  

av foton på män vars ansikten pryds av mustascher och skägg. 

 

20 november 

Intervju med v. ordf. Krister Bengtsson i Radio Kronoberg om prostatacancer och specifikt om 

Mustaschkampens syfte. 

 

21 och 25 november 

Maxi, Växjö.   

Vi var där med informationsmaterial och pins. Aktiviteten, är vår hittills mest lyckade med syftet 

att nå många med vårt budskap om ”män 45+” och om vår verksamhet. 

 

 

 

 

 

28 november 

Vida Arena 



Beijer Bygg har byggmässa för sina kunder före kvällens hockeymatch. Vi deltar i mässan med 

informationsmaterial och i Vida Arena före match.Av kvällens matchsponsor, PlayandGo, får vi 

en signerad Växjö Lakerströja, vilken skall säljas vid lämpligt tillfälle. 

 

28 november 

Vår styrelseledamot Christer Ihregren intervjuas i ”En podd om cancer” och 

ämnet är ”Våga tala om impotens”. 

https://enpoddomcancer.se/vaga-prata-om-impotens-avsnitt-13 

 

30 november 

Vida Arena 

Medlemsträff med information, måltid, information samt hockeymatch. Vår ordf.  

Ronny Lindén informerade om Mustaschkampen och om ProLiv Kronoberg.  

Leif Dellmo informerade om arbetet med Standardiserat Vårdförlopp. Stort deltagande, 116 st. 

Pengar samlades in under hela månaden av Växjö Lakers och vi erhöll totalt Kr.????????? 

 

 

7 december 

Styrelsemöte med julsamkväm. Inbjudna, utöver styrelse och adjungerade, var samtliga 

kontaktsjuksköterskor i länet, samt personal på avd. 33 CLV.  

 

 

MARKNADSFÖRING 

 

 Inför varje föreläsning har inbjudan sänts till medlemmar och närstående, vårdcentraler, 

kirurgi- och onkologkliniker. 

 Annonsering i Smålandsposten har skett inför varje föreläsning. 

 S.k ”pluggannonser” återkommer varje vecka i Smålandsposten. 

 Pressmeddelanden om föreningens öppna möten och PR-aktiviteter har sänts till 

länstidningarna.  

 Vid varje aktivitet som vi deltagit i, antingen vi själva eller annan varit arrangör. 

 

 

ERHÅLLNA GÅVOR 

 

Under året har vi erhållit gåvor från olika givare som önskar stödja vår verksamhet 

med rekordhöga belopp. Totalt  kr. ???????? 

 

 Lenhovdadagen 158.798:- 

 Lagans GK 2.500:- 

 Ryttartorpet  3.000:- 

 Solrosor  20.000:- 

 Volvo Braås 8.000:- 

 Växjö Lakers ??????????? 

 Gåvor i samband med föreningens öppna föreläsningar inbringade under året  ???   

 Minnesgåvor har lämnats till ett sammanlagt belopp av ?????? 



 Skatelövs Sykrets har även under 2017 skänkt insamlade pengar, 2.000:-,  till oss. 

 Övriga gåvor tillhopa  ??????????? 

 

 

LÄMNADE GÅVOR 

Det rekordhöga beloppet på erhållna gåvor och i överenstämmelse med vissa gåvogivares 

önskan har vi i vår tur lämnat följande gåvor/stipendier: 

 Fonden mot prostatacancer (Forskningsfonden)                     138.000:- 

 Stipendier till regionala forskare                                               50.000:- 

 Stipendier till deltagande vid urologidagar                               18.000:- 

 Inköp av PICC-lines till sjukhuset Ljungby                              14.000:- 

 Stipendier till urologipersonal vid kirurgklinikerna i Växjö 

och Ljungby, vårdavdelning 33 CLV,  samt till personal  

vid strålbehandlingskliniken  i Växjö.                                       60.000:-                                                                                

 

FÖRSÄLJNING AV BLÅ BAND-NÅLAR 

 

Det Blå Bandet är den internationella symbolen för kampen mot prostatacancer. Föreningen har 

under året sålt 130 st. nålar. Hälften av intäkterna från försäljningen tillfaller Cancerfonden. 

  

FÖRENINGENS HEMSIDA 

 

Föreningens hemsida www.prolivkronoberg.se introducerades i slutet av 2011. 

Under 2017 har 5.176 st. besök gjorts . Antalet unika besökare har varit 2.745 st. Motsvarande 

siffror för 2016 var 3.753 resp. 2.745. En ökning av unika besökare med 27% och med 38% av 

antalet besök. 

Hemsidan marknadsförs till medlemmarna vid varje utskick och vid alla möten via visitkort och 

informationsblad. Likaså lämnas denna information ut av kontaktsjuksköterskorna på Lasaretten i 

Växjö och Ljungby. 

Föreningens pluggannonser – gratisannonser i Smålandsposten – är försedda med hemsidans 

adress. 

 

EKONOMI 
Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen. Intäkterna under året uppgick 

till  390.920:50 och kostnaderna till 393.657:30.  Årets verksamhet gick således med ett 

underskott på 2.736:80. Kapitalbehållningen vid årets ingång var 321.042:28 och vid utgången av 

året 318.305:48. 

Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter, ersättare och adjungerade. Ej heller till  

stödpersonerna utgår något arvode. 

 

 

BIDRAG OCH STÖD  
Föreningens verksamhet har möjliggjorts tack vare bidrag från Region Kronoberg, 

medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner. 

 

SLUTORD 

http://www.prolivkronoberg.se/


 

Vid utgången av 2017 var medlemsantalet 413 st. Målsättningen var att under 2017 uppnå  

435 medlemmar.  

 

Sedan 2006 har vi genomfört 46 öppna föreläsningar. Till dessa har vi engagerat landets främsta 

expertis inom bl.a. prostatacancerområdet. Omkring 5000 personer har kommit och lyssnat till 

föreläsningarna.   

 

Årets öppna föreläsningar har uppskattats av de 200 åhörarna. Föreläsarna har villigt ställt upp 

och svarat på åhörarnas många frågor.  

 

Samtals- och närståendegrupperna är uppskattade av deltagarna. Det är vår förhoppning  

att flera vill delta i mötena. Att träffas, få information, byta erfarenheter och stödja  

varandra har vi alla nytta av. I samtalsgruppen träffas män med egen erfarenhet av prostata- 

cancer och i närståendegruppen anhöriga. 

 

Våra kontakter med länets sjukvård har varit och är utmärkta. Trots att väntetiden 

mellan remiss till behandling är för lång så kan vi konstatera att den erfarenhet som  

våra medlemmar har är mycket positiv. Endast ett fåtal missnöjda har vänt sig till oss. 

 

Styrelsen vill rikta ett stort och varmt tack till medlemmarna för visat intresse och för det 

förtroende som visats styrelsen under verksamhetsåret 2017. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka Region Kronoberg och de föreningar, företag och privatpersoner 

som ekonomiskt och på annat sätt bidragit till föreningens verksamhet under 2017. 

 

 

Växjö den 9 februari 2018 

 

 

 

Ronny Lindén                                                Krister Bengtsson 

Ordförande/kassör                                         v. ordförande 

 

 

 

  

Stanley Ståhl                                                 Christer Ihregren 

Sekreterare                                                    Medlemsansvarig 

 

 

 

 

Curt Ihlström                                                Hans Ador 

Ledare samtalsgruppen                                Ledamot 

 

 



 

 

 

 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 
 


