
    Patientföreningen

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

Protokoll fört vid Patientföreningen T-Pro:s årsmöte den 3 mars 2015
Plats: Livin’ Hotell, Järnvägsgatan 22, Örebro

Närvarande: Ca 40 föreningsmedlemmar, inberäknat närstående.
Före det egentliga årsmötet berättade urologen Dag Sandblom om norsk och 
svensk sjukvård från en urologs synpunkt. 

§ 1.  Föreningens ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet. Han erinrade om de
        medlemmar, som avlidit under verksamhetsåret och de hedrades med en  
        tyst minut.

§ 2.  Inbjudan tillårsmötet hade skickats ut 11 februari varför den ansågs ha 
        blivit utlyst i stadgeenlig tid.

§ 3.  Till ordförande för årsmötet valdes Nore Sundin och till sekreterare Assar 
         Hörnquist.

§ 4.  Förslaget till dagordning godkändes av mötet.

§ 5.  Till rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Johan 
        Nyström och Alf Larsson.

§ 6.  Föreningens årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse, 
        resultaträkning och balansräkning kommenterades av Kjell Lindblom och 
        Börje Jakobsson och lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 7.  Revisor Ingemar Eriksson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte 
        ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8.  I enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och 
        balansräkningarna.

§ 9.  I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen 
        ansvarsfrihet för 2014.

§ 10. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att årsavgiften för 2016 skulle bli
         oförändrat 150 kr.

§ 11. Årsmötet beslöt, att liksom tidigare gällande, inga arvoden skulle utgå för 
         uppdrag, som styrelsemedlem/suppleant och revisor/suppleant samt att 
         den som utför uppdrag för föreningen skulle ha rätt till ersättning för sina 
         faktiska kostnader för uppdragets utförande.

§ 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 
         kommenterades av Kjell Lindblom varefter förslagen godkändes.

§ 13. Mötet beslöt att utöka antalet ordinarie ledamöter och ersättare i      
         styrelsen till tio, sju ordinarie och tre suppleanter. Odförande väljs på ett 
         år. 



§ 14. Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Kjell Lindblom.

§ 15  Håkan Engman och Gunnar Norrman kvarstår ett år efter valet 2014. 
Omvalda för 2 år Assar Hörnquist och Börje Jakobsson. Johan Nyström 
omväljs på ett år, Fredrik Ohlsson nyväljes på ett år. Som suppleantar 
omväljes Hans-Olov Andersson, Tor Hammargren samt Kennet Hasselgren.

§ 16. Som ansvarig att sköta föreningens del av förbundets medlemsregister      
omvaldes Börje Jakobsson.

§ 17. Till revisor på 1 år kvarstår Ingemar Eriksson och till revisor på ett år
omvaldes Jan-Olov Thungren. Till suppleant på ett år omvaldes Fredrik 
Forell.

§ 18. Till ombud till Prostatacancerförbundets förbundsstämma 2015 valdes 
Håkan Engman och Hans-Olov Andersson.

§ 19. Till valberedning omvaldes Lennart Persson, sammankallande,  
Lennart Kindbom och Per-Olov Sköld.

§ 20. Inga ärenden hade anmälts från styrelsen.

§ 21. Inga motioner hade inlämnats.

§ 22. Under övriga frågor efterlyste en medlem ett chatforum på hemsidan så 
fler än deltagarna i samtalsgruppen kunde medverka. Efter diskussion 
beslöt mötet att styrelsen skulle ta upp frågan. Ingemar Eriksson gjorde 
sig därefter till tolk för hela föreningen och uttryckte ett stort tack till 
styrelsen för gott arbete. Han nämnde då i synnerhet den trevliga 
informationen om de pågående arbetet, den informativa hemsidan och 
framförallt ordförandes arbete med att skaffa sponsorer och ge föreningen 
en stabil ekonomi.

§ 23. Mötesordförande Nore Sundin avslutade årsmötet.

Vid protokollet Mötesordförande:

         Assar Hörnquist Nore Sundin

Justerat;

Johan Nyström Alf Larsson
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