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Månadsbrev April 2019 

 

I detta Månadsbrev kan du bl.a. läsa om  

 Årsmötet avklarat 
 Vår nya styrelse. 
 Det händer i Lidköping m fl. orter 
 Facebook-gruppen namnändrad 
 Sommaruppehåll 

 
 

Först  hälsar vi alla nya medlemmar välkomna i vår stadigt växande 
förening!  

Mars månads aktiviteter 

Snack Kaféer i Lidköping, Skövde, Falköping, Mariestad och Töreboda. 

Tyvärr väldigt få medlemmar som slöt upp i Mariestad och Töreboda. Vi 
gör nya försök på dessa orter i höst.  

Föreningen har hållit en presentation om prostatacancer och vår föreing 
på SeniorCenter i Lidköping. Ingick som ett av alla de aktiviteter och 
föredrag som anordnas på SeniorCenter.  

Årsmötet och ny styrelse 

18 medlemmar anslöt till föreningens första årsmöte som hölls i Sensus 
lokaler på Norrmalm i Skövde. Vi lyckades få ihop en styrelse på hela 8 
ledamöter och jag känner mig hoppfull inför framtiden. Dessutom har vi 
efter årsmötet fått en ny medlem, Hans Lillerskog, som mycket glädjande 
vill vara föreningens sekreterare. Hans är inte vald utan fungerar i 
styrelsen som adjungerande. 

Vår nya styrelse finner du på hemsidan och i bifogat årsmötesprotokoll. 
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Första styrelsemötet klarades av 2 april där vi bl.a. fördelade rollerna. 
Observera att vi nu har Lokala kontaktpersoner i Falköping, Lennart 
Edvardsson, och i Lidköping Hardy Sköld. Allt enligt den modell vi 
presenterat på Snack Kafé och på årsmötet. 

Föreningen går in i en ny fas nu när vi har en bredare styrelse med 
massor av kompetens. Jag tror vi kommer att se fler lokala aktiviteter och 
ökad närvaro i hela Skaraborg. Samtidigt ger en bättre organisation 
utrymme för fler och intensivare kontakter med vården. Ett område som 
kommer betyda mycket för alla medlemmar och förhoppningsvis för 
vården också. 

Det händer i… Lidköping 

Nya och gamla medlemmar är välkomna på torsdagspromenader i 
Lidköping. Start torsdag 11 april kl 10:00. Samling vid Ågårdens 
Vårdcentral. 
Det blir en runda på ett par kilometer. Takten anpassas så alla hänger 
med eller vi delar upp oss i mindre grupper. 
Pågår under våren i april och maj månad.  
Vid regn inställt. Kontaktpersoner: Hardy Sköld 0708-182350 och Hasse 
Pihlblad 0722-297515 
 
Medlemsmöte i maj planeras. Troligen på Galejan, där vi var senaste 
gången. Mer om program, tider etc. i nästa Månadsbrev. 
 
Nästa Snack Kafé blir torsdag 25 april kl 14:00 på SeniorCenter. 
 
…Falköping 

Snack Kafé på Träffpunkt Centrum, onsdag 24 april kl 15:00. 

Lennart Edvardsson, nyutnämnd kontaktperson för Falköping finns på 
plats. Vi pratar om hur vi kan öka medlemsantal och aktiviteter under 
året. 
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…Skövde 

Snack Kafé på Soldathemmet, onsdag 24 april kl 14:30 

Medlemsmöte i maj är under planering. Mer om det i nästa Månadsbrev. 

Facebook gruppen 

Vi har ändrat namnet på föreningens facebook-grupp från PCF 
Skaraborg till det mer fullständiga  Prostatacancerföreningen Skaraborg. 

För er som följer oss på facebook – dela våra evenemang och be 
mottagarna i sin tur dela. Det är så vi får fart på gruppen och får fler 
intreserade till våra aktiviteter (evenemang som det heter på facebook). 

Sommaruppehåll 

Styrelsen beslutade att vi drar ner på möten och aktiviteter under ett 
sommaruppehåll , juni-augusti. Vi kommer säkert synas på aktiviteter 
under denna tid men inte i den omfattning vi ser under året i övrigt. 

Kom ihåg… 

Att titta in på hemsidan och kalendern för nyheter, ändringar och det 
senaste vad gäller våra aktiviteter. 

 

Ta hand om dig – orkar du så kom ut i vårvädret. Finns det något mer 
livgivande än att upptäcka vårens alla blomster och höra nyanlända 
fåglar sjunga i skog och mark? God tur! 

 

Bästa hälsningar 
 
Håkan Peterson/ordförande 
Gröna vägen 101, lgh 1210 
54154 Skövde 
 
pcfskaraborg@telia.com 
0706-35 35 65 


