Protokoll nr.: 106
Styrelsemöte den 24 april 2017
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen utom Börje och Gunnar som meddelat förhinder.
§ 1.

Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet.

§ 2.

Protokoll nummer 104 och 105 har av misstag inte skickats ut, varför
någon genomgång av protokollen inte kunde ske, beslutades att punkten
bordläggas till nästa styrelsemöte

§ 3.

Den aktuella ekonomiska situationen hade rapporterats till Miguel:
Plusgirot kr. 48.650:- och SBAB 135.266:14 medlemmar har ännu inte inte betalat årets medlemsavgift.
6 st. personer, som visat intresse för medlemskap har ännu inte betalat.

§ 4.

Den 23 maj har PNR(Patient- och närståenderådet) möte i Västerås.
Håkan Engman skall då närvara. Likaså kommer Håkan Engman att delta i
kontaktsjuksköterskornas möte den 4 maj och på RCC-dagarna i Uppsala
den 16 – 17 maj.

§ 5.

Miguel Bascuas deltog i de nationella onkologidagarna den 23 – 24 mars i
år efter inbjudan från Johan Ahlgren.

§ 6.

Miguel hade ett kort möte med verksamhetschefen på urologen i USÖ Ove
Andrén. Man diskuterade olika ämnen, Ove tyckte inte om den nya
Stockholm-3 test, han lovordar Jonas Hugossons system som framtidens
test. Ang. uppbyggnad av Prostatacancercentrum i Örebro hade han visa
betänkligheter pga svårigheter med samarbete med onkologkliniken, som
han anser är inte bra.

§ 7.

Miguel och Olle deltog i förbundets årsstämma den 3- 4 april i Stockholm
enl. den rapport, som utdelades vid styrelse-sammanträdet

§ 8.

Rekryteringsaktiviteter skall diskuteras vid lämpligt tillfälle.

§ 9.

Medlemsvård: se olika pojekt

§ 10. För Gemensamhetsdagen den 30 maj har vi tvingats höja priset till kr.
150:- per person på grund av dyrare lunchmat än vi kalkylerat med.
§ 11. Samtalsgruppen nästa gång sker den 11 maj på Märthas Café. Gunnar N.
eller Miguel leder.
§ 12. Grillpartydagen den 10 juni sker på Gårdsjötorp enl. bifogad plan. Miguel
skickar ut inbjudan till samtliga medlemmar. Vi planerar att vidtala
”Videgubben” och en trubadur för närvaro och underhållning.

§ 13. Möten med urologen och onkologen i höst planeras av Fredrik O. efter
samråd med Miguel .
§ 14. Elisabeth Skeppner och Beata Persson, urologläkare skall framträda vid
föreläsnings- och seminariedag den 25 april på Scandic Grand. Olle,
Håkan, Börje och Fredrik kommer att passa föreningsbordet.
§ 15. Eventuellt medlemskap i Nätverket mot cancer diskuterades. Vi beslöt att
inte gå in som medlemmar utan fungera och avvakta i samråd med denna
organisation.
§ 16. Sista samtalsgruppen för patienter skall äga rum den 11 maj på Märtas
café.
§ 17. Samtalsgruppen för anhöriga har sitt första möte den 18 maj på Märthas
café.
§ 18. Närvaro och marknadsföring med bord, skyltar, broschyrer m.m. skall ske
i Gelleråsen den 11 – 13 augusti. Folkuniversitetet kommer att stödja oss
med bidrag mot att dom får ha en flagga o. dyl. på vår marknadsplats.
Miguel skickar förfrågan till våra medlemmar i Karlskoga om dom kan
tänkas deltaga i vårt team. Miguel kontaktar Håkan Florin i
Värmlandsgruppen för att fråga om han och någon mer från Värmland
kan deltaga någon av dagarna.
§ 19. Vi ska söka bidrag fån Örebro kommun och ta reda på vilken ordning som
gäller för bidrag. Föreningsstorlek eller angelägen verksamhet?
§ 20. Vi ska försöka få gratis reklam i Nerikes Allehanda via understöd från
förbundet. Kan förbundet ge oss en beskrivning att ge till tidningen kan
det bli lättare att få små gratis reklamrutor då och då i NA.
§ 21. T-Pro skall delta i Seniordagarna den 7 oktober.
§ 22. Blommor till föreläsarna i brist på honung den 25 april ordnas av Miguel.
§ 23. Spanskkursen, som planeras för tio gånger två timmar, får vila till hösten.
Lokal Bilda eller Folkuniversitetet.
§ 24. Facebookpresentation har undersökts av Johan N. Han föreslår att vi
bjuder hit Håkan Florin från Värmland till en lokal på Scandic eller Bilda
för presentation.
§ 25. Hemsidan sköter Börje J. Så vi kunde inte säga något just nu.
§ 26. Minnes- och tackblad, som sänts ut till våra bidragsgivare hade
uppskattats väl.
§ 27. Vi har en domän på webben som heter ”T-pro.se”. Där kunde vi få egna epostadresser. Men vi beslutar att vila med denna åtgärd tills vidare och
fortsätter att använda våra privata e-postadresser.
§ 28. Miguel har planerat en anhörigdag den 21 oktober. Doktorerna Ola Bratt ,
Lund, och Ingela Franck-Lissbrant, Göteborg, och Elisabet Skeppner från
USÖ har tackat ja till att ställa upp med korta föreläsningar. Stig Hanno
från förbundet kommer att deltaga. Vi ska också fråga Ove Andrén och
Johan Ahlgren om dom vill komma. En kontaktsjuksköterska kommer att

tillfrågats samt Barbro Eliasson från ProLiv Väst i Göteborg. Vi
återkommer med programmet senare.
§ 29. T-Pro kommer att delta i Mustasch-kampen tillsammans med ICA Maxi i
höst.
§ 30. Johan N. frågar hur långt frågan med allmän screening har kommit.
Svaret är att SoS ska ge lämna ett förslag till rekommendation som skall
gå på remiss under hösten
§ 31. Möte med patientföreträdare sker på onkologen den 8 maj. Miguel och
Olle kommer att närvara.
§ 32. Nästa styrelsesammanträde sker den 22 maj klockan 13.30 i Karlslund.
Första sammanträdet i höst är den 4 september klockan 14.00, samma
plats.
§ 33. Mötet avslutades och vi skingrades ut i regnet.
Vid protokollet:

Olov Sturzenbecker, sekreterare

Justeras:

Miguel Bascuas, ordförande

