Patientföreningen

T-Pro
Föreningen för
Prostatacancerpatienter
i Örebro län.

Protokoll nr: 105
Styreselmöte den 21 mars 2017
Plats: Scandic Grand Hotell konferensvåning.
Närvarande: Styrelsens gamla och nya medlemmar med undantag av Gunnar
Norman, som är illa drabbad av p-sjukdomen och Fredrik Ohlsson, som
tillbringar vårdagarna på varmare håll.
§ 1. Vår nye ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Vi började med en presentation av varandra och en kort
rapport av respektive ledamots hälsoläge.
§ 2. Föregående protokoll nr. 103 godkändes och lades till handlingarna. En ev.
ersättare för Gunnar Norrman diskuterades.

§ 3. Vår kassör Börje Jacobsson redogjorde för den aktuella ekonomiska
situationen. Vi har på plusgirot kronor: 62.674 och på SBAB kronor:
135.265. Antal medlemmar är nu 211 stycken. Av dessa har 21 personer
ännu inte betalt medlemsavgiften. Börje J. har författat en försiktig
skrivelse för att påminna om detta. Åtta personer har visat intresse för
deltagande i föreningen. Vi har inte några obetalda fakturor.
§ 4. Håkan Engman rapporterade om patient- och närståenderådet. Johan
Nyström har varit med i detta råd men upplever att han inte ger så mycket
mer. Han vill helst lämna uppdraget. Håkan E. fortsätter i kontaktsjuksköterskegruppen, nästa möte den 4 maj i Uppsala. SVF har Gunnar N.
ansvarat för. Vi anmäler ingen ersättare för Gunnar. RCC-dagarna i
Västerås den 16 - 17 maj bevakas av Håkan E.
§ 5. Nordiska medicinpriset i år utdelades den 2 februari i Stockholm. Två
forskare inom prostatacancerområdet: Henrik Grönberg och Jonas
Hugosson belönades. Miguel Bascuas och Olle Sturzenbecker var
närvarande vid den festliga utdelningen. I samband med mingel efter
utdelningen knöts värdefulla kontakter.

§6

Världscancerdagen bevistades av Miguel, Olle och Johan N. i Stockholm
den 4 februari Nätverket mot cancer, som var arrangör, är en
organisation, som vi har stort intresse av. Mötet beslutade att undersöka
förutsättningar till att samarbeta med organisationen.

§7

Den 7 Februari hade föreningen en föreläsning på Scandic Grand Hotell.
Klinikchefen Johan Ahlgren höll en föreläsning och därefter följde en
intervju med tre prostatacancerdrabbade personer("gubbar"), som
utfrågades om sjukdomen. Ett mycket bra och välbesökt möte.



Lyftet IV hölls i Uppsala den 8 och den 22 februari. Olle S. och
Miguel B. deltog. Lyftet är en utbildning från PCF i RCC:s
organisation, SVF, Hälso- och sjukvårdslagen, Mediciner mot
prostata, RATTEN, NPCR m. fl. ämnen. I uppgifterna i utbildningen
ingick en kartläggning av de olika klinikerna kapacitet och status
och deras förmåga att leva upp till krav och förväntningar.
Genomgången på nätet via RATTEN bl.a. gav vid handen, att det
inte alls står särskilt bra till med klinikerna, särskilt urologkliniken.



Mötet resonerade kring urologiens svar och dåliga statistik i aktuell
redovisning. Svar har inkommit från urologen på USÖ och denna
fråga är under utredning där.



Närsjukvården i Lindesberg har inte bevakats. Möjligen är denna
fråga inte så aktuell för närvarande.

§ 8.

Inga rekryteringsaktiviter är just nu aktuella.

§ 9.

Seniorfestivalen i höst skall uppmärksammas med deltagande, ev.
föreläsning, medlemsrekrytering, broschyrer. Platsen är reserverad som
förra året.

§ 10. Gemenskapsdagen kommer att ske tisdagen den 30 maj. Färden går till
Motala och Linköping. Den subventionerade avgiften blir 150:-. Anmälan
och förskott på deltagaravgiften skall annonseras via mail och per post.
Sista betalningsdag är den 19 maj. Samtidigt ska också informeras om
Grillpartydagen den 10 juni. Den kommer att vara i Gårdsjötorp, där
utöver grillning och andra medlemsbefrämjande aktiviteter, en man
kallad "Videgubben" kommer att roa oss. Tipspromenad förbereds.
§ 11. Miguel tar över tillfälligt ansvaret för samtalsgruppen efter Gunnar N.
§ 12. PCF:s årsstämma hålls i Stockholm den 3 - 4 april. Miguel och Olle
deltager. Första dagen träffas man på Fotografiska museet och
stämmoförhandlingarna fortsätter på Ålandsbåten Cinderella.
§ 13. Mötet med Cancerrådet/Patientföreträdare den 3 april är inställt.
§ 14. Urologmöte kommer eventuellt att ske i vår.
§ 15. Onkologmötet planeras till hösten.
§ 16. Förbundets regionmöte i Stockholm kommer att ske i höst.

§ 17. T-pro:s årsmöte den 7 mars har avlöpt utan vidare kommentarer. Allt
upplevdes OK (se protokollet).
§ 18. De nationella onkologidagarna, som sker hela denna vecka besöks av
Miguel torsdag-fredag den 23 - 24 mars.
§ 19. En samtalsgrupp för anhöriga skall startas i höst. Miguel och hans hustru
Britt har förberett och planerat hur starten skall gestaltas. Hur ska vi nå
utmed intresseanmälningar? Miguel utreder.
§ 20. STCC i Gällerås den 11 - 13 augusti skall vara arena för marknadsföring
och medlemsvärvning av vår förening. För att få "manskap" till närvaro
och bevakning under dessa tre dagar skall Börje fråga några tidigare
medlemmar om de är beredda att ställa upp. Vi skall närvara utan att
samarbeta med Värmlandsföreningen.
§ 21. Bidrag till vår förenig från Örebro kommun, Region Örebro län m.fl. sökes
i augusti. Vi undersöker möjlighet att få bidrag från olika organisationer
då vi kommer att få en del kostnader nu, när vi ska starta
samtalsgruppen för anhöriga.
§ 22. Miguel har skapat ett tackdiplom till de sponsorer, som givit vår förening
bidrag i år 2017. Diplomen har även fått en prydande ram och har
mottagits med stor glädje.
§ 23. En idé att sätta in småannonser i NA diskuterades. Då dessa annonser är
relativt dyra väntar vi på om man anser att dessa är "behjärtansvärda". I
så fall är de gratis. Vi kommer att använda Föreningsnytt tills vidare.
§ 24. Vid medlemsvärvning i Gelleråsen togs idén upp att erbjuda gratis
medlemsavgift för resten av året. Alltså augusti t.o.m. december.
§ 25. Miguel avser att starta en kurs i spanska i höst. Miguel och Olle, ska den
28 mars träffa Bilda för att planera kurs och lokal samt diskutera ev.
bidrag m.m.
§ 26. Johan N. har arbetat med att använda Facebook för att presentera oss på
sociala medier. Efter diskussion om detta beslöts att kontakta Håkan
Florin i Karlstad för ev. samarbete. Miguel frågar Håkan om detta i
samband med årsstämman i april.
§ 27. Vi har funderat på behovet och kostnaden för en lagringslokal för en del
utrustning, som är skrymmande. Då även en liten lokal betingar ett
relativt högt pris skall vi inte gå vidare.
§ 28. Då Börje hanterar vår hemsida har han på prov redigerat om vår logotype
till en mer liggande utformning för att vinna plats.
§ 29. Mötet beslöt att trycka visitkort till ordf. Miguel och sekr. Olle.

§ 30. Den 25 april har vi en föreläsning med Elisabeth Skeppner och Beata
Persson på Scandic Grand Hotell. Börje, Johan och Olle får sitta vid vårt
presentationsbord tillsammans eller i omgångar.
§ 31. Mötet beslöt att införskaffa två laserskrivare och bekosta en
uppgradering av sekreterarens dator.
§ 32. Kommande styrelsemöte sker den 24 april kl. 13.30 i Karlslund
§ 33. Mötet avslutades av Miguel med tack för ett långt men bra möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Olle Stuzenbecker,sekreterare

Miguel Bascuas, ordförande

