
Årsstämma 2021
Gotlands Prostatacancerförening

Plats: Hos Ragnar Öberg, Väskinde
Tid: 25 maj, 18.30 – 20.00

§1. Årsmötets öppnande. 
Föreningens ordförande Ragnar Öberg hälsar alla närvarande (21 medlemmar) 
välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§2. Frågan om mötet är behörigt utlyst.
Kallelse till årsmötet gick ut till samtliga medlemmar via brev och e-post den 10-
11 maj.  Fråga ställs om mötet är behörigen utlyst. Mötet finner att så är fallet.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Anders Pettersson  väljs till mötesordförande och Fredrik Ehrensvärd till 
sekreterare för mötet. Anders tar över klubban.

§4. Fastställande av dagordning.
Dagordningen har distribuerats med kallelsen. Ordföranden frågar om 
dagordningen kan godkännas och finner att så är fallet.

§5. Val av två personer tillika rösträknare att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.
Boy Larsson och Göte Pettersson väljs till rösträknare tillika protokolljusterare.

§6. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning)
Verksamhetsberättelsen distribuerades med kallelsen och på begäran lästes den 
upp på mötet. Den bifogas som bilaga 1.
Kassör Sylve Klinth redogjorde för årets resultat där ingående balans per 200101 
var 207.910:- och utgående balans var 221.965:-. Alltså ett överskott på 14055:-. 



För detaljer, se bilaga 2.

§7.  Revisorernas berättelse
Revisorn, Boy Larsson, läser revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar, 200101-201231. 
Berättelsen läggs till protokollet, se bilaga 3.

§8.  Beslut om ansvarsfrihet.
Ordföranden ställer fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret och finner frågan med ja besvarad. 

§9.  Verksamhetsplan och budget.
Ingen verksamhetsplan presenterades av styrelsen med anledning av det ännu 
osäkra läget. Hänvisas till hemsidan för löpande information om Almedalen, 
marknader etc.
En något ”grov” budget presenterades av kassören, se bilaga 4. Ett negativt 
resultat förväntas för 2021 då vi under 2020 beslöt att medlemsavgiften för 2020 
skulle gälla även för 2021 varför intäkterna för 2021 beräknas bli nära 0. 
Vad gäller budgetposten på 15000:- för  stöd till medföljande vid resor till 
fastlandet för behandling, informerade Sylve om läget på  broschyren som  ska 
stoppas i handen på patienten vid dennes första besök på urologen. Den beräknas 
kunna finnas på plats inom en nära framtid. Det efterfrågades vilka regler som 
gäller beträffande regionens stöd till medföljande anhöriga. Styrelsen beslöt att 
utreda frågan. 

§10. Beslut om årsavgift för nästa kalenderår (2022)
Förslag framfördes om att höja avgiften från 150 till 200:-. Efter omröstning 
beslöt stämman med klar majoritet att årsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, 
150 kr för medlem och 50 kr för anhörig. 

§11. Beslut om eventuella ersättningar till styrelsemedlemmar.
Styrelsen föreslår att ersättning till styrelsemedlemmar inte skall utgå för arbetet under 
2021 med hänvisning till den minskade arbetsmängden under pandemin. Mötet beslutar i
enlighet därmed. 

§12. Beslut om antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen samt på 
vilken tid ordförande och ledamöter utses.
Mötet beslutar om minskning av antalet ledamöter till 6 st inkl ordförande och inga 
suppleanter. Ordföranden väljs på 1 år och ledamöter på 2 år.

§13. Val av ordförande.
Valberedningen föreslår omval av Ragnar Öberg. Stämman beslutar i enlighet 



därmed.

§14. Val av övriga styrelseledamöter.
Valberedningen föreslår omval av Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd och Sven-
Erik Sigren på 2 år. Stämman beslutar i enlighet därmed.(Anders Pettersson, 
Leiph Berggren, och Jörgen Larsson valdes 2020 på 2 år. Jörgen har begärt 
utträde och beviljats detta).

§15. Val av revisor och ersättare.
Valberedningen föreslår omval av Boy Larsson som revisor och Olov Hallberg 
som ersättare. Stämman beslutar i enlighet därmed.

§16. Val av ombud till förbundets ordförandekonferens/förbundsstämma 
Mötet föreslår och beslutar att styrelsens ordförande och kassör deltar i årets möte
(om det blir av).  

§17. Val av valberedning – tre medlemmar varav en är sammankallande.
Wincent Ullgren, Torsten Svensson och Ingemar Olsson föreslås att omväljas som
valberedning med Torsten som sammankallande. Stämman beslutar i enlighet 
därmed.

§18. Behandling av förslag från styrelsen 
Inga styrelseförslag föreligger.

§19. Behandling av motioner.
Inga motioner inkomna.

§20. Övriga frågor
-

§21. Årsmötet avslutas
Mötesordföranden Anders och föreningens ordförande Ragnar tackar för visat 
intresse och förklarar stämman avslutad.  Boy Larsson  överräcker blommor, 
sponsrade av Follingbo handelsträdgård, till förtjänta medarbetare.

Anders Pettersson Fredrik Ehrensvärd
Mötesordförande Mötessekreterare

Göte Pettersson Boy Larsson
protokolljusterare protokolljusterare



Verksamhetsberättelse för år 2020

Gotlands Prostatacancerförening

Inledning

Gotlands Prostatacancerförening är en av landets 27 patientföreningar anslutna till 
Prostatacancerförbundet. Föreningens främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av
prostatacancer och till deras anhöriga/närstående. 
Andra viktiga uppgifter är att sprida kunskap om sjukdomen, driva på för en ännu bättre 
vård och ge medlemmarna bästa möjliga information om olika behandlingsalternativ och 
hur man kan leva ett bra liv även efter sitt cancerbesked. 

2020 blev av kända skäl ett udda år, där få av våra sedvanliga aktiviteter kunde genomföras. 
Såväl Almedalsveckan som alla marknader ställdes in och våra möjligheter att sprida våra 
budskap inom fältet prostatacancer reducerades kraftigt..

De enda aktiviteter som genomfördes var årsstämma med medlemsmöte, grillning på 
Högklint och deltagande i Mustaschkampen. 

Styrelsen och övriga förtroendevalda

På årsstämman den 12 mars 2020 valdes styrelse, valberedning och revisorer enligt nedan 

Ordförande Ragnar Öberg Väskinde
Ledamot Sylve Klint Vibble (vald till kassör på konstituerande möte)
Ledamot Leiph Berggren Visby (vald till sekreterare på konstituerande möte)
Ledamot Jörgen Larsson Klintehamn
Ledamot Anders Pettersson Lärbro
Ledamot Sven-Erik Sigren Visby
Ledamot Fredrik Ehrensvärd Västerhejde (vald till medlems-

registeransvarig på konstituerande möte)

Revisor Boy Larsson Visby
Ersättare Olov Hallberg Visby

Valberedning Torsten Svensson Visby  sammankallande



Ingemar Olsson Visby
Wincent Ullgren Västerhejde

 Antal medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen var 245 st vid årsskiftet 2020/2021,

Årsstämman
Årsstämman 2020 hölls 12 mars. Protokollet från stämman finns att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten 
Under året har vi haft 7 styrelsemöten.

Medlemsmöten
Den 12 mars hölls medlemsmöte  och  årsstämma på Röda Korset, Norra Hansegatan.
Eftersom det var i begynnande orostider -covid19- var tillströmningen låg. c:a 20 medlemmar. Vid 
tidpunkten relevanta försiktighetsåtgärder hade vidtagits och vad vi har förstått smittades ingen.  
Föreningens mentor, Kent Lewén från Blekinge, var som vanligt på plats. Han presenterade en 
underhållande essä över föreningens utveckling från en tämligen liten förening till att nu vara en av 
landets största sett till medlemsantal relativt upptagningsområde.  Detta saxades med utvecklingen 
av metoder för tester (PSA, biopsier, magnetröntgen, etc), behandlingar (prostatektomi, strålning, 
etc) fram till var vi står idag med nya metoder i vardande både för diagnoser och behandlingar. 
Mängder av forskningsprojekt pågår och mycket finns att läsa om i Prostatanytt. 
Innan själva årsmötet begynte lät vi oss väl smaka av en god smörgåstårta.

På årsmötet förrättades sedvanliga val. Som föreningens ordförande omvaldes Ragnar Öberg.  
Likaledes omvaldes övriga styrelseledamöter (Sylve Klinth, Fredrik Ehrensvärd, Anders Pettersson,
Leiph Berggren, Jörgen Larsson och Sven-Erik Sigren). 

Lördagen den 19  september anordnades träff med grillning på Högklint. Ett dussintal medlemmar 
slöt upp för ett par timmars trevlig samvaro i strålande sol. 

I november gällde som vanligt Mustaschkampen  och gotlandsföreningen genomförde sin del av 
kampanjen på Stora Coop i Visby. 

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas på årsstämman. 
I augusti beslöt styrelsen att inbetald medlemsavgift för 2020 också skall gälla för 2021 
eftersom föreningen hade ovanligt låga kostnader (pandemin) under större delen av 2020 
och sannolikt också delvis under 2021. 

Hemsida
På föreningens hemsida, http://www.prostatacancerforbundet.se/gotland kan man, förutom 
om det som nämnts ovan, även läsa om vad som komma skall, styrelsens sammansättning, 
årsstämmeprotokoll, länk till förbundets hemsida mm.

Prostata-Nytt..
.. är förbundets tidning och den skickas ut till samtliga medlemmar. Under 2020 har 
tidningen utkommit med fyra nummer. 

http://www.prostatacancerforbundet.se/gotland


Visby i maj 2021

Ragnar Öberg, ordförande        








