
 
 
Protokoll nr.: 110 

Styrelsemöte den 2 oktober 2017 

 

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café 

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Kenny, Börje och Gunnar som meddelat 

förhinder. 

 

§ 1. Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet. 

 

§ 2. Föregående protokoll nr. 109 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3. Börje rapporterade per telefon den aktuella ekonomiska situationen: Plusgirot 

kr. 5.605: - och SBAB 135.266. Medlemsantal är f.n. 210. Vi har erhållit 600:- 

sek från Folkuniversitetet för Gelleråsen STCC aktiviteten i 11-13 augusti 2017. 

Finansiering för föreläsning den 21/10 i år är klar. Astella tar hela kostnaden. 

 

§ 4. Urologmötet den 6 september avrapporterades. Närvarande från T-pro: Miguel 

B., Gunnar N. och Olle S. Från urologen närvarade Ove Andrén, Elisabeth 

Skeppner och kontaktsjuksköterska Emma Höglund. Vid mötet förklarade Ove 

Andrén situationen vid urologkliniken. Det finns f.n. 20 läkare vid urologkliniken 

men inte alla är fullt utbildade, man räknade att två st. kommer att vara klara 

under hösten. Han ifrågasatte att vi valde föreläsare från storstadsregionen och 

menade att vid sjukhusen i landsorten gäller andra villkor. Miguel B. påpekade 

att han hade erbjudit Ove eller någon representant från urologkliniken att delta 

som föreläsare men han fick besked att det fanns ingen tillgänglig. Vi fick 

förfrågan om vi kunde visa fotoutställning ”10 män” den 21-22 september i 

samband med 50-års firande av urologkliniken i Örebro. Miguel B. kontaktade 

PCF och fotografierna levereras den 20 september så vi kunde visa hela 

utställningen under firande. Utställningen blev mycket uppskattad. 

 

§ 5. Miguel B. hade en träff med Karin Sundin, som skall medverka som representant 

för region Örebro län, för att planera föreläsningen. Samtidigt kom man överens 

att Miguel B. skall skicka några intressanta frågor ang. prostatacancervården till 

Karin och vi ser fram emot svaren. 

 

§ 6. Hans Karlsson på Astellas hade tidigare meddelat att Astellas var lite tveksamt 

till budgeten för föreläsningsdagen den 21 oktober. Astellas har efter möte 

mellan Hans K. och Miguel B. accepterat hela kostnaden på ca. 45.000 sek. 

Astellas vill gärna att att vi bjuder in ”professionen” från USÖ och 

vårdcentralen. 

 

§ 7. De spanska kurserna har börjat. I nybörjargruppen är nu två personer och i 

konversationsgruppen är det fyra deltagare. 

 

§ 8. Samtals- och anhöriggrupperna har båda startat den 14 september. 

 

§ 9. Kursen för styrelseledamöter den 21 september skulle avrapporteras av Kenny, 

men eftersom han inte kunde närvara utgick denna punkt till nästa 

styrelsemöte. 

 



§ 10. På Seniormässa den 7 oktober har vi två egna bord och får dessutom ett bord av 

arrangören. Börje J. kommer att ta med sig TV-apparat och videofilmer för 

visning. Vi kommer att sälja flera produkter såsom blåbandet-pins, 

Sverigelotter m.m. Gunnar N. kommer om han kan och orkar. Olle kommer på 

morgonen mellan 10-12, Johan kommer ca. kl 11.00 och deltar till kl 16.00. 

Håkan kommer ca 12.30. Börje och Miguel monterar hela montern under 

fredagen och kommer att vara i mässan hela tiden. Vid mässans slut kommer 

Börje, Miguel och Johan att packa och därefter kommer Börje och Miguel att 

lagra alla grejor i förrådet. 

  

§ 11. Inbjudan till prostatacancerdagen den 21 oktober skickas till: 

 

PCF 

Alla vårdcentralen 

Urolog- och onkologkliniken. 

Områdeschefer i Örebro län 

Olika prostatacancerföreningar 

 

Föreläsningen kommer att annonseras den 15 oktober i NA och den 18 

oktober i Örebroaren. 

 

§ 12. Mustaschkampen kommer att anordnas bl.a. på våra tre ICA Maxi butiker. 

Håkan E. talar med ICA Maxi i Kumla om att ställa ett bord för försäljning och 

information. Olle S. vänder sig till ICA Maxi Eurostop med samma ärende och 

Miguel B. kontaktar ICA Maxi Universitetet. 

 

Håkan skall arrangera den årliga styrelselunchen med respektive som planeras 

äga rum den 5 december. 

 

§ 13. Man diskuterade vilka föreläsare som skall inbjudas till nästa års föreläsningar. 

Förslag: Dr. Henrik Grönberg, KI samt Ove Andrén och Swen Olof Andersson 

från USÖ. Flera förslag skall undersökas 

 

§ 14. Man beslutade att inte ordna någon lunch för medlemmar 

 

§ 15. Vi planerar ett möte med representant för onkologkliniken. Dr. Johan Ahlgren 

har varit svår att nå p.g.a. sjukskrivning. 

 

§ 16. Håkan E. har bevakat två möten: den 7 september på Patient- och 

närståenderådet och den 18 september med konktaktsjuksköterske-gruppen. 

 

§ 17. Den 17 oktober har vi en planeringsträff inför föreläsningsdagen den 21 

oktober. Träffen sker på City konferens-lokalen kl. 14.00. Johan, Börje, Olle, 

Kenny och Miguel kommer. Fotoutställningen kommer hit med bilbud den 10 

oktober. Börje tar emot dessa fyra kartonger och förvarar dem till den 20 

oktober. Monteringen vid City konferens kommer att ske den 20 oktober. 

 

§ 18. Tord Hammargren kommer att inbjudas till nästa styrelsemöte för att diskutera 

situationen i valberedningen 2018. 

 

§ 19. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 6 november klockan 14.00 

i Karlslund 

 

§ 20. Ordförande tackade alla närvarande och mötet avslutades. 

 

 

 



 

Vid protokollet:         Justeras: 

 

 

 

 

 

 

Olov Sturzenbecker, sekreterare         Miguel Bascuas, ordförande 


