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Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksam-
hetsåret 2020 inkluderande resultat- och balansräkning.(Särskilt dokument). 
 

Träpatronerna fyllde 18 år i mars 2020 
Medlemsantalet har minskat  något under året och var vid årsskiftet 706 beta-
lande medlemmar varav 20 är kvinnor. För att hälsa fler kvinnor välkomna i vår 
förening beslöt årsmötet 2020 att införa en familjeavgift på SEK 200. Årsavgif-
ten är annars som tidigare SEK 150. 
 

FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER 2020 
Styrelsens sammansättning under tiden fram till årsmötet 2020 
 
Ordförande:  Sture Henningsohn, Sundsvall 
 

Sekreterare:  Tord Berglund, Härnösand/Sundsvall 
 

Kassör:   Lennart Lundsten, Sundsvall  
 

Ledamöter:          Anders Hörnblad, Överhörnäs 
  Inga-Lill Själander, Näsåker 
  Sune Nordström, Sundsvall   
  Bo Näslund, Matfors 

  Lars-Olov Högström, Sundsvall 
  Eilert Rönnquist, Sundsall (Adjungerad) 
   

Övriga av årsmötet valda: 
Revisorer:  Håkan Olsson, Sundsvall 
  Sven-Åke Grip, Sundsvall 
Ersättare:              Lennart Uggeldahl, Njurunda 
 

Valberedning:        Ingen vald. Styrelsen fick i uppdrag att verka för till-
komsten av en valberedning vilket inte varit framgångs-
rikt. Enligt föreningens stadgar skall årsmötet utse val-
beredning men inget förslag har framlagts hittills.
  

 

Styrelsemöten  2020 
11 februari   Baltic 
18 mars   Årsmöte 
18 mars   Konstituerande styrelsemöte 
18 mars   Extramöte om att skänka TV-apparater 
24 juni   Trädgårdsstyrelsemöte 
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24 augusti   Styrelsemötet över nätet 
6 oktober   Baltic 
11 december  Styrelsemöte över nätet 
 

Årsmötet  
Årsmötet hölls i Sundsvall, i Åkersviksskolans lokaler den 18 mars 2020. På 
grund av pandemin och restriktioner för möten deltog endast ett  fåtal medlem-
mar förutom större delen av styrelse och revisorer.   

 

Tyvärr kunde inte våra sedvanliga föredrag hållas utan mötet innehöll endast de 
stadgeenliga formella punkterna.  
Som ordförande för mötet valdes Roland Östling, Sundsvall. 
Kallelse till årsmötet skickades ut till alla medlemmar att deltaga antingen på 
plats eller per telefon vilket några gjorde. 
 

Stipendier 
Några stipendier har inte delats ut under året. Däremot har föreningen till  
vårdavdelningen för onkologi vid Länssjukhuset skänkt ett tiotal TV -apparater 
för att öka trivseln där för alla patienter varav många är medlemmar i vår före-
ning. Även till Sjukhuset i Örnsköldsvik har en TV-apparat till ett samlingsrum 
donerats. 
 

Informationsmöten och övriga aktiviteter 
Föreningens aktiviteter har under året varit starkt begränsade p  g a p andemin 
och det regelverk och de rekommendationer som myndigheterna satt upp. 
 

Vi ordnade dock innan dessa började gälla vårt traditionella snack-café ett  antal 
gånger i såväl Sundsvall som Sollefteå.  Det är en mycket up pskattad aktivitet  
som vi hoppas kunna återuppta så snart det är möjligt. 
 

Föreningen deltog därutöver också aktivt vid en golftävling i Timrå Golfklubb 
som inbringade mer än ett hundra tusen kronor till Prostatacancerfonden. 
  

Även i Örnsköldsvik ordnade ridklubben en särskild aktivitet till förmån för 
Prostatacancerfonden och även denna aktivitet gav ett överskott på cirka ett 
hundra tusen kronor. 
 

Under september månad, deltog medlemmar ur Styrelsen med särskild utställ-
ningsstånd/monter på stora torget i Sundsvall under Bondens marknad för in-
formation till allmänheten om Träpatronerna samt för försäljning av det blå ban-
det.  
 

De sedvanliga aktiviteter som föreningen under många år deltagit i på olika va-
ruhus i flera städer till förmån för mustaschkampen kunde ej genomföras under 
2020. 
 

Vi hann dock före nedstängningen vara ute på några p ensionärsföreningar för 
information och värvning av nya medlemmar. 
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Vi har även presenterat föreningen i Länssjukhusets entréhall och på strålavdel-
ningen vid några tillfällen med nya medlemmar och andra värdefulla kontakter 
som resultat. 
   
Styrelsens representant i Örnsköldsvik, Anders Hörnblad, har  vid flera  tillfällen 
deltagit i liknande möten i Örnsköldsvik och trakten där omkring. 

 

Höstmötet 2020 i Sundsvall 
Även det traditionella höstmötet i Sundsvall fick vi lov att ställa in under 2020. 
 

Snack-Kaféerna  
Snack-caféer har vi som nämnts ovan inte kunnat ha som vanligt  men vi hoppas 
kunna återuppta denna aktivitet snarast. 

 

Övrigt 
Träpatronerna har likaså deltagit i möten i Prostatacancerförbundet i Stockholm 
där den centrala planeringen sker för medlemsföreningarnas aktiviteter. En p er-
son ur styrelsen är medlem av valberedningen till förbundsstyrelsen.  
 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla bidragsgivare som skänkt pengar till Trä-
patronerna under året.  
 

Övriga gåvor bl. a. som minnesgåvor för avlidna anhöriga har föreningen emot-
tagit under året. 
 

Andra bidrag till föreningen är från Funktionsrätt  och Sundsvalls kommun. 
 

Styrelsen strävar alltid efter att uppdatera föreningens hemsida. Det kräver spe-
cialkunskap och vi är medvetna om att alla nyheter inte allt id införs så snabbt 
som man skulle önska. Vi är numera anslutna till den gemensamma hemsidan 
som ordnas och bekostas av Prostatacancerförbundet. För att tit ta p å hemsidan 
går man alltså in på följande länk: prostatacancerförbundet.se/trapatronerna och 
därefter söker man som vanligt sig fram till vårt avsnitt. Även medlemsregister 
är samordnat med Prostatacancerförbundet för att ännu bättre information  skall 
kunna lämnas till alla medlemmar. Det är viktigt att så många som möjligt  an-
mäler om man har e-postadress för snabb och effektiv spridning av information 
som kommer styrelsen till del. E-postadress kan anmälas direkt till förening-
ens adress trapatronerna@live.se.  
 

Övrig information om föreningens ekonomi framgår av den särskilda bilagan till 
denna årsberättelse. 
 

Vad får du som medlem i Träpatronerna? 
Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerförbundet, 4 gånger per år. 
 

Du inbjuds till informationsmöten med goda föreläsare. 
 

 
 
Du får möjlighet till samtal med styrelseledamöter, andra kontak tpersoner och 
lokala ombud som finns i Näsåker och Örnsköldsvik samt i Sundsvall och Mat- 
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fors. En lokal kontaktperson inom Ånge kommun saknas fortfarande och vi ber 
personer i det området att ta kontakt med styrelsen. 
 

Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sit t  medlem-
skap stöder vår förening. Era medlemsavgifter skapar förutsättningar för Trä-
patronerna att medverka till att sprida information om prostatacancer, så att  den 
upptäcks i tid och - vilket inte är minst viktigt - att vi får en bra vård och be-
handling och slipper alltför långa väntetider. 
 
 
 
Sundsvall den 20 februari  2021 
 
 
 
Sture Henningsohn              Tord Berglund                        Bo Näslund 
 
 
 
 
Anders Hörnblad              Lennart Lundsten       Inga-Lill Själander 
 
 
 
 
Lars-Olov Högström                 Sune Nordström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


