Protokoll nr 119
Styrelsemöte den 28 augusti 2018
Plats: Mellringestaden, Mellringevägen 120 c
Närvarande: Hela styrelsen utom Börje Jacobsson och Johan Nyström.
§ 1. Ordföranden öppnade mötet.
§ 2. Föregående protokoll nr. 118 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Föreningens ekonomi kunde inte avhandlas p.g.a. att kassören inte fanns på plats.
§ 4. Hans Honk är numera utesluten ur vår styrelse beroende på att han inte har gått att nå med
vare sig brev eller e-post sedan i våras.
§ 5. Rapport från regionmötet på förbundets kansli i Bergshamra, Solna den 20 augusti
framfördes av sekreteraren Olov Sturzenbecker, som varit närvarande vid mötet.
§ 6. Till Gårdsjödagen den 6 september är 29 personer anmälda. Håkan E. förbereder med priser
på lotteri och planering av förtäring m.m. HOA kommer att vara ledare av färden från Haga
centrum klockan 10.00.
§ 7. Föreläsning kommer att hållas den 5 september på City konferens på Klostergatan klockan
18.30. Tobias Nordström från teamet för ”Stockholm 3” och Calle Waller(Screening) från
förbundet kommer att vara föredragshållare.
Gåva till föredragshållarna inhandlas av Miguel och kommer att vara varsin bok om Örebro.
§ 8.

Nya evenemang: den 6 december håller närståenderådet möte med Johan Ahlgren,RCC;
och vår Miguel Bascuas.

§ 9. Projekt Stödhuset: Ev. Namn på stödhuset: ”Gullvivan”.
En lokal är förhandlad om och besiktigad av Miguel och HOA: Skidföreningens lada
mittemot Karlslunds motionscentral. Hyran för denna måndag till fredag blir kr. 2000:- att
delas med övriga tre intresserade patientföreningar.
§ 10. Utbildningskurs för nya styrelsemedlemmar kommer att ske på PCF och Morgan Svensson
från vår förening deltar.
§ 11. ”Nätverket mot cancer” skulle ge oss inträde i sin förenig genom att skicka en faktura till
oss för betalning. Någon faktura har inte kommit trots många påminnelser till den nya
ordföranden, Katarina.
Nu har vi fått en faktura, som skyndsamt skall betalas av kassören, Börje.
§ 12. Kommande styrelsemöte blir den 1 oktober 2018 klockan 14.00 i nya lokalen i Karlslund.

§ 13 Mötet avslutades av vår ordförande Miguel, som tackade de närvarande för ett väl
genomfört sammanträde med god aktivitet.
Kaffe och smörgås hade förtjänstfullt kokats och fabricerats av Britt och Miguel Bascuas,
för vilket tack framfördes.
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