Patientföreningen

T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Plats: Livin’, Järnvägsgatan 22, Örebro
Närvarande; Håkan Engman, Assar Hörnquist och Gunnar Norrman.
Inbjuden gäst Håkan Florin, Karlstad
§ 1.

Håkan Engman, v ordförande, hälsade Håkan välkommen-

§2

Håkan presenterade sig innan han berättade om sitt informationsjobb i
Karlstad. Han fick sitt pc-besked som 59-åring (nu 63), är opererad och
efter återfall även strålad, men ansåg sig ha haft tur och mår bra, arbetar
med inköp till affär i Charlottenberg.
Han hade lyckats göra sig känd genom intervjuer i tidningar och
lokalradio så när han på något torg i Karlstad samlade in pengar till
förbundets forskningsfond var han redan något av en kändis, väl bekant
för de som lade en slant/sedel i bössan.

§ 3. Jag, Assar, upplevde Håkan som en lågmäld person med många ide’er och
kort väg till handling. Jag fick även uppfattningen att han från början fick
arbeta rätt ensam, men att han nu hade flera( 5 ?) aktiva medarbetare, nu
även på orter utanför Karlstad, t ex Sunne.
Hans fotoarkiv visade många bilder på hans ide’er. Sin bil hade han fått
prydd med Blå Band-märket och det hade han bara behövt betala
materielkostnaden för. 100 marschaller hade placerats ut så att Blå Bandmönstret bildades - en affärsman stod för marschallkostnaderna. När han
ville hyra lokaler och fick höra kostnaderna kom ofta tillägget ”Men dem
kan vi ju sponsra!” Körer har ställt upp vid olika evenemang,
landshövdingen har medverkat och biskopen, när de haft program i kyrkan
(tyst minut för de som under året avlidit i prostatacancer). Stor aktivitet på
Facebook. Detta bara några av olika aktiviteter. Han hade även ambitionen
att samverka med andra cancersjukdomars patientföreningar och hade bl
a god kontakt med bröstcancerföreningen. Då damer efterfrågade Blå Band
i samma stil som Rosa Bandet började han själv tillverka sådana och de
hade god åtgång.
Då aktiviteterna torde ge goda inkomster undrade jag var pengarna
användes till och svaret blev till t ex blå tält som användes vid olika
aktiviteter, så nu skulle även orter utanför Karlsrad få sådana.
§ 4. Det intressanta mötet med Håkan Florin avslutades 16.50
Vid protokollet:
Assar Hörnquist
Sekreterare

Justerat:
Håkan Engman
v. ordförande

