
Bästa medlemmar. 

Många saker händer i ens liv.  Trots att vi ofta är medvetna om att ”vissa saker” kan 

hända någon gång, kommer en sådan ”sak” ändå ofta oförväntat eller plötsligt, när det 

väl händer.  Jag tänker då inte på covid-19-pandemin precis.  Vem hade räknat med att 

något sådant hemskt plötsligt kunna hända oss.  Nej, det jag syftar på är vanliga 

händelser i ens liv. 

På PCF Syds årsmöte 18 mars 2019 utsågs jag som vice ordförande för vår förening.  

Själv var jag inte med när man träffades i SPFs lokaler på Baltzarsgatan.  Årsmötet, 

som var planerat exakt 1 år senare, 19 mars 2020, fick ställas in p.g.a. corona-pandemin.  

Istället anordnades ett telefonmöte 16 april, då jag blev vald till ordförande för PCF 

Syd.  

Från och med våren 2019 blev det en aktiv tid såväl inom föreningen som på regional nivå 

och nationellt, tillsammans med Prostatacancerförbundet.  Samtalsträffar med 

medlemmarna, styrelsemöten, bussresor, stödpersonutbildning, initiering av en 

”Skånegrupp” tillsammans med våra systerföreningar i Helsingborg och Kristianstad, 

medverkan till Regionens OPT-projekt, ”Organiserad Prostatacancer Test”, 

Mustaschkamp-aktiviteter, utbildningar, förbundsträffar och arbetet med en ny 

hemsida.  Och lite till.  Väldigt intressant och givande arbete.  Och tillfredsställande. 

Kul att vara ordförande i PCF Syd.  Något man gärna hade velat fortsätta med. 

Men så har jag besvär med ögonen när jag läser. Har haft det under längre tid, men jag 

ville inte tänka på det och ej heller acceptera det som ett hinder.  Så småningom måste 

man ändå dra en slutsats; det blir för många problem för att kunna fortsätta fungera 

som ordförande.  ”Plötsligt och oförväntat” får jag kasta in handduken.  Efter samtal 

med styrelsens medlemmar och valberedningen kom vi fram till att jag kan avgå utan 

problem eftersom en kandidat har anmält intresse för att efterträda mig.  På årsmötet 

30 juni kommer det officiella beslutet att fattas. 

Jag vill tacka för mig, önska min efterträdare lycka till och er alla en så bra framtid som 

möjligt. 

Och så önskar min fru Gunilla och jag er alla En Glad Midsommar! 

Jan Augustin 


