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Föreningen har god ekonomi som framgår av separat ekonomisk rapport

Medlemsantal20lT-12-31: 150st

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammantriiden'

Ssrelsemedlemmarna har vid flera tillfilllen deltagit i möten med övriga fiireningar i regionen'

Årsmötet hölls 22 februari på Klunkens backe. Efter årsmötet bjöds närvarande på enklare fiirtiiring'

10 augusti: Fro club Möre bjöd sina medlemmar på bussresa.med middag till stora Rör. Evenemange! med god

mat, iar väldigt uppskattat av de 50-talet medlemmar som deltog'

26 september: Evenemang på glasverandan, Kalmarsalen med Peter Öhrn som ftireläsare och medverkande giorde

även Sonny Schelin och jazzorkester.

1l november: Styrelsen medverkande under hockeymatch med Nybro Vikings och Rolf Halle höll frredrag om

mustaschkamPen.

Rune §el16n, Monica och Anders Håkansson har deltagit i cancerskolan och informerat om ftireningen och dessa

arbete.

I var och en av sveriges sex sjukvårdsregioner finns ett Regionalt cancercentrum. I vår region iir det RCC sydöst

som har som mål att utveckla cancervården fiir invånarna iöstergötlands, Jönköping och Kalmar län dä målet är

att fiirre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och fä bättre livskvalitdt. visionen ät"Jagfår den

vård och det stödjag behöver, niirjag behöver det".

RCC är ansvarig fiir prostatacancerprocesseil inom Region Sydöst genom två processansvariga liikare, urologan

David Robinson och onkolog Mats Anddn

samverkan sker mellan patiäfrreningarna inom Region sydöst_, PCF Iiust, Proclub Möre, Pro Liv Jönköping och

pCF öst fiir ömsesidig information och ökad styrka i påverkansfrågor.

S§relsen i februari
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