
 
 

 
 

Här det första sammandraget från vårt styrelsemöte 
den 18 januari. Meningen är att detta skall komma 

efter varje styrelsemöte till alla som har meddelat 

oss sin e-postadress  
 

 
 

Närvarande: Sture Henningsohn, Tord Berglund, Lennart Lundsten, Lars-Olov Hög-

ström, Eilert Rönnquist. Sune Nordström och Inga-Lill Själander deltog över nätet. 

 

 

 När vi gick igenom föregående mötes protokoll såg vi att det kom 

 ett förslag om att ett sammandrag av styrelsemötet skall skrivas och 

 skickas ut till alla medlemmar med e-postadress. 
 Beslut: Sekreteraren fick i uppdrag att skriva detta. 
 

Vår Webbmaster Lars-Olov meddelade att vi vid årsskiftet var 782 medlem-

mar varav 50 st är kvinnor. En strålande ökning från förra året. Siktet måste nu 

vara att bli 800 detta år. Allt beror på Pandemin. 

 

  Dessutom meddelade Lars-Olov att han den 13 januari varit med 

  på ett Webbinarium med Prostatacancerförbundet och han fick då bl. 

  a. ta del av de senaste nyheterna om vad som komma skall: 

  

  Lite nytt som förbundet kommer att genomföra 2022. Bl. a… 
 att   en fördjupad ”lärobok” om prostatacancer kommer att tas fram, 

 att   trots pandemin under 2021 har förbundet bara tappat 38 medlemmar och nu 

                            är vi 11.951 i hela Sverige, 

 att  en utbildning om prostatacancer planeras på 4 orter i Sverige under senvåren 

                           med 4-7 deltagare från varje förening,      

 att  det dessutom kommer en fördjupningsutbildning till hösten.  

 
Ang Coronaläget i Sverige. Nu säger dom nya restriktionerna att 

det bara får vara 20 pers i hyrd lokal vilket innebär att vi får över-

väga att ställa in flera planerade sammankomster framöver. 

   Redan klart är att vi ställer in Snack-Kaféerna i Sundsvall och Sol-

lefteå som vi skulle ha arrangerat i februari. 

   Planerna på att starta Snack-Kaffé i Örnsköldsvik och Härnösand 

under våren läggs på is så länge. 

 



 

Så här ser det ut när Håkan (bilden) reser runt i hela Sverige med sitt tält och den målade bilen. 

 

Entusiasten Håkan Florin, ledamot i Prostatacancerförbundets styrelse och ord-

förande i Prostatacancerföreningen Värmland, gör åter sin årliga Sverigeresa. 

Denna gång gör han 4 stopp i vårt län. Vi kommer att hjälpa honom att samla in 

pengar till forskning om Prostatacancer 

   Vi jobbar med detta som att det skall genomföras. Pandemin tycker kanske 

annat men det får vi återkomma till. 
 

Håkan gör ett stopp på följande orter på sin Sverigeresa: 

31/5 Örnsköldsvik   –   1/6 Sollefteå   –   2/6 Härnösand   –   3/6 Sundsvall  

 

 Årsmötet den 17 mars 2022 
 Vi jobbar som det skulle bli i mars som bestämts. Pandemin kan ju

 ställa till det. Tar beslut i slutet av februari. 
      Vi jobbar på med alla årsmöteshandlingar som att det blir ett stort 

 årsmöte, i slutändan finns det risk att det bara vi i styrelsen som 

 kommer att närvara. 

 

OPT (Organiserad ProstatacancerTestning) är just nu i ropet i vår Region. 

Inte minst sedan vår ordförande snackat om detta både i TV, radio och tidningar. 

Förhoppningen är att det skall komma igång under 2023. Man kommer att göra 

som Region Västra Götaland som kommit längst i frågan. 

   Dom erbjöd alla 50-åringar i Regionen att komma in och ta PSA-prov. 12.499 

var kallade. 4.731 hörsammade kallelsen. 28 st tog man biopsi på och det kon-

staterades att 16 hade prostatacancer och 13 stycken fick behandling mot detta. 

Förmodligen räddade man 13 liv. 

   RCC i Umeå kommer att sköta administrationen för Norrlands 4 Regioner. 

     

 


