
Referat från Träpatronernas årsmöte 2016 
Den 30 mars 2017  mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför drygt ett hundratal medlemmar. 
Hörsalen på Metropol  var i det närmste fullsatt. 

Som vanligt hade vi bokbord med informationsmaterial och åtgången var strykande. 

Vår ordförande Sture alla välkomna och drog även några uppskattade anekdoter. Han informerade 
även om det standardiserade vårdförloppet och informerade o de snackafér som föreningen startat i 
Sundsvall. Undr mötet kom förslag om att utöka antalet kaféer på andra orter i länet och styrelsen 
tog till sig detta förslag. 

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av tänkte vi på de 
kamrater som under året lämnat oss 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stor ackuratess leddes mötet av Lennart 
Uggeldahl, med Tord Berglund som sekreterare. 

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsområdet. 

Styrelsevalet utföll enligt följande: 

Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år 

Ledamöter Tord Berglund och Anders Hörnblad. Båda valda på två år. 

Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström 

Bo Näslund och Lennart Lundsten har ett år kvar på sin mandatperiod. 

Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bertil Åström som ersättare. 

Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda denna fråga under det 
kommande året. 

Styrelsen förslog att en viss del av föreningens kapital ska föras över till en fond och mötet beslutade 
så. Det gav en styrelsen i uppdrag att formulera regler för denna fond.  

Årsmötet var raskt avklarat och innan kaffepausen delades årets stipendium ut. Till stipendiat detta 
år har föreningen utsett Holmstens trio i Sunnersta. Holmstens trio har under åren samlat in över 
100,000 kronor till prostatacancerforskningen och under sina showkvällar haft sådana celebriteter 
som Helen Sjöholm och Janne Schaffer på besök. För 2017m är tre kvällar inbokade 

7nmaj kommer Markus Molin på besök och i september bröderna Rongedal och året avslutas med 
ett advents kafé den 26 november- 

Därefter vidtog den obligatoriska fikapausen och det var många muntra skratt och intressanta 
diskussioner när vi fikade 

Efter fikat höll dr Johan Styrke från urologen i Sundsvall ett intressant föredrag. Han pratade om 

* Kvalitetsarbete i Norra Regionen 

* Screening för prostatacancer 



* PPC Patientöversikt prostatacancer 

* PAE Prostataartärembolisering 

Efter anförandet följde en livlig frågestund där även Kerstin Åhslund deltog.  

Som slutnummer på dagens program stod Trio med GunDa som underhöll oss med musik från 50 och 
60-talet 


