
   Patientföreningen 

    T-Pro 
        Föreningen för 
  Prostatacancerpatienter 
          i Örebro län. 

 

Protokoll nr.129 

 
Styrelsemöte i T-pro den 9 september 2019 

 
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

 
Närvarande: Hela styrelsen utom  Miguel Bascuas och Kenny Petersson, som 

hade förhinder 
§1.Vår vice  ordförande öppnade mötet , då Miguel inte hade kapacitet att 

deltaga på grund av sjukdom. 
 

§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 128 godkändes och lades till 

handlingarna. 
§ 3. Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 27.299:51 

           på SBAB: kr. 121,151:- 
Föreningen har f.n. en mycket god ekonomi, som följer budget ganska bra 

efter att drygt halva året gått. 
Föreningen har nu 210 betalande medlemmar. 

 
§ 4.  Medlemssammankomster 2019: 

Den 14 september kommer vi att bevista tändningen av en kolmila i 
Lockhyttan. Inbjudan har gått ut till alla medlemmar. Färdbeskrivning har 

bifogats och för den som vill ha guidning av vägen finns HOA på plats för 
vägvisning kl. 13.00 vid Haga centrum. 

 
I augusti , den 8:e,skedde årets medlemsresa till Birka. Håkan E. hade 

planerart och förberett föredömligt båt, kaffe, entré., guidning. 

 
Vi planerar en föreläsning med Ola Bratt, då något spännande och värdefullt 

har hänt i vår ”bransch”. 
Prostatacancerförbundet har i samarbete med Ola Bratt och Carina Danemalm 

Jägervall givit ut en skrift: Sex, samliv och prostatacancer. Ola Bratt kommer 
den 9 november att beskriva tankar och arbete med denna skrift och berätta 

om detta. 
 

Miguel föreslår en julkonsert med Korsbandet i Hagakyrkan och samtidigt 
anordna en jullunch där 

i slutet av november eller början av december månad. Olle kontaktar körens 
ledning och undersöker om Hagakyrkan kan erbjuda oss ett sådant 

arrangemang. Allt är förberett med kyrka och kör men datum är ännu inte 
fastställt. Håkan Engman undersöker alternativa förslag till catering.  

Forts. från sid 1: 

Vi beräknar att varje deltagare skall betala kronor 50:- för mat och 
underhållning. 



 

§ 5. Den 13 augusti skulle några av oss, bl.a. Miguel ha träffat Pernilla 

Sundqvist, ny chef på Urologen. 
Vi måste inställa denna träff på grund av sjukdom och dålig tid.. 

 
Måndagen den 19 augusti var höstens regionmöte i Östra regionen planerad. Vi 

hade fått en inbjudan/kallelse från Bernt Åslund. Olle och Morgan var där och 
lämnade nu en rapport, som inte var så innehållsrik. 

 
Den 25 – 26 september inbjuder prostatacancerförbundet återigen till en 

utbildnings- och informationsträff i i Stockholm för nya styrelsemedlemmar. 
Det sker på först i Uppsala och sedan på Welcome hotel i Barkarby. 

Håkan Engman och Johan Nyström deltar i år trots att dom som 
styrelsemedlemmar inte är så nya. 

 
Seniormässan på Conventum Arena sker i år den 5 oktober. Vi ställer upp och 

ut som vanligt. Börje kan få fram DVD-material om och från Livsgnistan och är. 

beredd att anordna visning av detta. 
Vi har gjort ett planeringsschema för  styrelsemedlemmarnas närvaro som 

representanter från vår förening: 
Johan N. Och Börje förbereder och är där de första timmarna. Morgan S.. och 

Olle kommer vid 11.30-tiden och se´n kommer ev. Marianne L och Hoa samt 
Håkan E. 

Info-blad om T-pro bordlägges till nästa styrelsemöte den 7 oktober. 
En uppdatering av hemsidan skall göras och Börje har börjat gallra och 

påbörjat en uppdatering. Han ska nu bevaka eventuella felaktigheter och 
kommer så småningom gå en utbildning för detta ändamål. 

 
Till nästa styrelsemöte inbjudes Lena Lundqvist att komma för att räta ut en 

del frågetecken och oklarheter i vår relation till Livsgnistan. Johan N. har ringt 
henne och hon har lämnat klartecken till närvaro och hon skall efter bästa 

förmåga tillmötesgå våra önskemål. 

  
§ 6. Nästa styrelsemöte sker den 7 oktober klockan 13.00 . Vanlig plats. 

 
 § 7. Ordföranden avslutade dagens möte och föreslog att styrelsen skall 

uppvakta Miguel med blomma och närvaro i hans sjukdomsbesvär. 
 

 
 

Vid protokollet:      Justeras: 
 

 
Olov Sturzenbecker                 Håkan Engman 

Sekreterare      Ordförande 


