
 

 
 
Protokoll nr: 113 

Styrelsemöte den 22 januari 2018 

 

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café 

 
Närvarande: Hela styrelsen utom Håkan E. som fått förhinder och Johan N. som meddelat att han hade 
flyttningsuppgifter samt Tor Hammargren från valberedning 

 

1. Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet. 

 

2. Föregående protokoll nr. 112 godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Börje rapporterade den aktuella ekonomiska situationen: Plusgirot kr. 57,718:36: - och på 

SBAB 80,464:01. Medlemsantal är f.n. 213. Föreningsbidrag skall erhållas innan månad slut 

med 30,000:- 

 

4. Pga att Håkan E. inte är närvarande kommer redovisning av patient- och 

närståenderådets sammanträde att redovisas vid nästa styrelsemöte. 

 

5. Den 20 februari kommer Bernt Åslund från PCF att ha en föreläsning under tema ”Nej! Jag 

har fått prostatacancer! Nu är det kört! Eller?” Föreläsningen kommer att äga rum på 

Conventum konferens (f.d. Medborgarhuset). Budget för sammankomsten är 20,380 som 

täckes av bidrag från Astella.  

 

6. Vi planerar att ha en föreläsning i april (förslagsvis den 17 april) med Dr. Ove Andrén, 

verksamhetschef på urologkliniken i USÖ. Vi hoppas att Dr. Sven-Olof Andersson kan delta i 

föreläsningen men det är ännu ovist. Vi har kontaktat professor Henrik Grönberg för att han 

eller någon av hans medarbetare kan genomföra en föreläsning under oktober-november 

2018. 

 

7. HOA har skrivit om ett brev till pensionärsföreningar/-förbund här i Örebro med omnejd 

som utformades av honom och Kjell Lindblom för några år sedan. Detta brev är alldeles 

utmärkt och skall av HOA sändas till ett urval av föreningar. HOA och Miguel bevakar det 

hela. 

 

8. Årsstämman hålls i år på Conventum konferens (f.d. Medborgarhuset). Samtliga 

medlemmar kommer att bjudas in. Vi kommer att bjuda på förtäring samt underhåll med 

Mats Strandberg från Radiosporten som kommer att imitera ett antal välkända personer. I 

samband med diskussionerna kring årsstämma fick Tor Hammargren en möjlighet att 

förklara valberedningens arbete om kommande styrelse sammansättning. Bl.a. kommer 

Marianne Liss att förelås som ny styrelsemedlem. 

 

9. Samtalsgruppen lokal på Bilda på Fabriksgatan är inte bra. Vi föreslår att samtalsgruppen 

flyttas till Karslunds motions- och caféanläggning. Detsamma gäller anhöriggruppens 

sammankomster. Då Britt Bascuas bet att befrias från ansvaret för anhöriggruppen ska vi 

föreslå Marianne Liss om hon kan tänka sig att leda gruppen. HOA kommer att undersöka 

om vi kan boka Karlslunds caféanläggning en fast dag i månaden för respektive grupp. Vi 

föreslår en fast ersättning av 200 kr:- per gång. 

 

10. Gemenskapsresa i vår diskuterades och vi skall alla fundera över tänkbara resmål. 

Håkan E. var ju inte närvarande, och han brukar ha ansvar och idéer för vårresorna men vi 

föreslå Zorn-museet i Mora, båt- och bussfärd med mål i Hjälmaren docka och något annat 

resmål, kanske Julita byn. 

 



11. Vi planerar en konsert i en kyrka med en kör från Nora och en kör från Örebro. Olle 

undersöker lämpliga kyrkolokaler och Miguel kontakta körledaren i Nora 

 

12.a  Miguel, Olle och Britt B. åker till Världscancerdagen i Stockholm den 4 februari. I 

samband med att vi deltar i Närverket mot cancer arrangemanget bestämdes att ansöka att 

få bli medlemmar i denna organisation.  

 

12.b I mitten av 2018 kommer nya regler för dataskyddsförordningen att trädda ikraft. 

Börje och Miguel skall genomföra de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla de nya kraven.  

 

13.a Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 12 februari klockan 14.00 i 

Karlslund. 

 

13.b Miguel föreslå att vi kunde ordna ett medlemsmöte varje månad för samtliga 

medlemmar där man kunde träffas, ordna kaffe/te samt lotterier och någon form av 

underhållning. Vi skall undersöka detta vidare. 

 

14. Ordförande avslutade dagens sammanträde. 

 

 

Vid protokollet:                                Justeras: 

 

 

Olov Sturzenbecker, sekreterare         Miguel Bascuas, ordförande 


