
 
 

       
 

Här kommer ett utdrag  
från vårt senaste styrelsemöte 

 

 

Närvarande: Sture Henningsohn, Tord Berglund, Lennart Lundsten, Lars-Olov Högström, 

Anders Hörnblad, Bo Näslund, Eilert Rönnquist och Inga-Lill Själander. 

 

Utbildning 
När vi gick igenom föregående mötes protokoll så pratade man om att vårt för-

bund planerar en utbildning för styrelsemedlemmar i patientföreningarna. Nu är 

det spikat att det blir i Umeå den 16 maj. 

 

Kassören  
berättade att det jobbas stenhårt med att få alla papper och rapporter  klara till 

det stundande årsmötet den 17 mars. 
 

Tidigare var vi oroliga om det skulle bli av p g a Pandemin. Men  nu är det 

spikat att det blir ett stort ÅRSMÖTE den 17 mars. Inbjudan har redan 

gått ut till alla medlemmar via brev. 

 

Webbmastern  
och medlemsansvarige meddelade att vi i dag är 777 medlemmar och det var 

104 som inte betalt medlemsavgiften. Men vi hoppas att dom flesta hörsammar 

detta och betalar in snarast. 

 

Snack-Cafeérna 
har nu blivit etablerade och det kommer stadigt med mer folk. Har pratat änge 

om att även köra igång i Härnösand och Örnsköldsvik och under detta möte spi-

kade vi att i Härnösand kör vi igång med ett Kafé torsdagen den 28 april. Lokal 

blir troligen Domkyrkans församlingsgård och i Örnsköldsvik den 3 maj. Lokal 

ännu inte klar. 

Vi kommer att annonsera och skicka ut kallelse via e-post. 

 

Ordföranden har ordet 
är en stående punkt på våra styrelsemöten. Denna gång hade Sture Henningsohn 

två saker att berätta om. 

   Vi måste försöka föryngra oss i styrelsen. Det är rätt så hög ålder på flera av  

oss i styrelsen. Vi måste ragga nya namn som är villiga att ställa upp för vår 

förening, helst några som föryngrar styrelsen. En liten uppmaning till alla våra 

medlemmar. Hör av er till oss om ni känner för styrelsejobb. 

 

 
 



 

Vidare berättade Sture om ett föredrag som han följt under urologdagarna i 

Gävle 26-27 januari. En forskare från Karolinska Institutet berättade om IRE, 

Irreversibel elektrovaporation. Det är en behandlingsmetod av prostatacancer-

tumörer som sker med elektriska svaga strömmar som tillförs prostata. Ingen 

kirurgi, inget blodflöde och inga sår. Kan vara lovande för en del patienter i 

framtiden. 

 
Våra aktiviteter 
Det blev en lång diskussion om vi åter skall arrangera Golftävlingen den 8 juli i 

Timrå GK. Det var ju mäkta jobbigt för några få i styrelsen förra året men nu när 

Pandemin avtagit så borde hela styrelsen och gärna flera föreningsmedlemmar 

som golfar kunna hjälpa till. Tävlingen ger ett fint bidrag till Prostatacancerfon-

den. Förra året nästan 100 tusen kronor. 

Länge diskuterade vi för- och nackdelar och jobbet med att skaffa priser och 

sponsorer. 

Beslut: Vi kör i år igen tyckte en enig styrelse och vi tar gärna emot hjälp och 

bidrag, priser m. m. från våra medlemmar. 

 

Från vårt förbund 
har framkommit att Elite Hotell lämnar 25 % rabatt på boende på helger och 

sportlov. Avser alla medlemmar i Prostatacancerförbundet och dess lokalför-

eningar. T. ex. i Sundsvall är det Knaust som tillhör Elite Hotels. Finns många i 

Stockholm. Kanske kan det vara något för alla våra medlemmar. 

 

 

Sekreteraren 

 

 

VI SYNS PÅ ÅRSMÖTET 

DEN 17 MARS 2022. 
 


