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Till alla medlemmar i patientföreningen ProLiv Väst inför årsmötet 2021 
 

Föreningens styrelse har fattat beslut att genomföra även årsmötet 2021 i form av en 

telefonkonferens. Kallelsen till årsmöte kompletteras med detta brev och det utgör underlag 

för mötet tillsammans med den information om årsmötesförhandlingen som finns på 

föreningens hemsida: https://prostatacancerforbundet.se/prolivvast. (Klicka på Årsmöte 2021 i 

KALENDER!) 

 

Brevet innehåller också en mer genomgripande information om styrelsens perspektiv för 

föreningens verksamhet under pandemin och de närmaste åren efter det att samhället 

normaliserats, vilket vi alla ser fram emot. 

 

Skälen till att vi åter föreslår denna lösning är, att det under överskådlig tid inte är lämpligt 

med fysiska möten och att flera av våra ledamöter lämnar sina styrelseuppdrag och andra får 

nya roller i styrelsen. Vi behöver ha årsmötets beslut att välja styrelse, godkännande av 

revisionsberättelsen, beslut om att föra över föreningens ekonomiska resultat till ny räkning, 

fastställa förslag till budget för räkenskapsåret 2021 och enligt föreningens stadgar är vi 

skyldiga att hålla årsmötet före mars månads utgång. Föreningen har dessutom formella krav 

på dokumentation i form av årsmötesprotokoll och årsredovisning från Regionkontoret och 

Prostatacancerförbundet. 

 

Av tradition vet vi att det är ett relativt litet antal medlemmar som normalt deltar på 

årsmötena, cirka 30–40 st. Det är ändå viktigt att alla får möjlighet framföra sina åsikter 

avseende de förslag till beslut som presenteras av styrelsen, att kunna ställa kompletterande 

frågor eller på annat sätt delta i dialogen. Vi kommer att svara på brev och epost och även 

kunna nås per telefon fram till den 19 mars kl. 1800, dagen före årsmötet den 20 mars 

kl. 11.00. 

 

För att delta i telefonkonferensen ringer man 08-121 607 39 och anger PIN-koden 526 048 

och blir sedan inkopplad i konferensen. För support så ring till Kjeld Pedersen 0707 262028. 

Vi kommer att ha en konferensledare, och föreningens styrelse, revisorer och valberedning 

kommer att delta. Målsättningen är att spela in konferensen. Av erfarenhet så vet vi att det lätt 

blir mycket oväsen från bakgrundsljud med mera, så vi vädjar till er som deltar att sitta enskilt 

i ett så tyst rum som möjligt. En möjlighet för dem som är tekniskt bevandrade är att stänga 

av mikrofonen, tills det är dags att yttra sig. 

 

De medlemmar som är nöjda med den information som skickats ut och publicerats och som 

accepterar styrelsens förslag till beslut behöver inte göra någonting. Vi blir naturligtvis glada 

om vi får muntliga eller skriftliga godkännande för vår handläggning av årsmötet, men det är 

också viktigt att vi får ta del av eventuella avvikande åsikter. Alla dessa återkopplingar 

kommer vi att dokumentera och vid behov följa upp. 

  

https://prostatacancerforbundet.se/prolivvast
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Styrelsen för ProLiv Väst lämnar följande förslag till beslut till föreningens 

medlemmar: 

 

Att godkänna: 

 

 Handläggningen av detta årsmöte för 2021 inklusive kallelse och publicerad information 

 Revisionsberättelse, resultat- och balansräkning och förslag till ny räkning för föreningens 

ekonomiska resultat 

 Verksamhetsberättelse 

 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 Inga arvoden till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor 

 Verksamhetsplan för 2021 

 Budget för 2021  

 Val av ordförande, om- och nyval av ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning  

Omval av ordförande för 2021 Lennart Alsin 

Ordinarie ledamöter: 

Björn Lundell och Christina Hansson valdes för 2 år 2020. 

Omval av Irmelin Lindberg för 2 år 

Nyval av Lennart Bellhem, Kjeld Pedersen och Mats Norlén för 2 år. 

Nyval av Mats Holmberg för 1 år. 

Suppleanter: 

Omval av Ralf Hansson och Inge Nilsson som suppleanter för 2021, på 1år. 

Nyval av Delila Gasi Tandefelt som suppleant för 2021, på 1år. 

Revisorer och valberedning:  

Omval av revisorer Bengt Ljunggren och Ingemar Bejmyr för 2021, på 1år. 

Nyval av revisorssuppleant Monica Kjellberg för 2021, på 1år. 

Omval av valberedning Rune Larsson, Göran Zettergren och Christer Pettersson för 2021, 

på 1år. 

 

OBS! Betald medlemsavgift är en förutsättning för att vara röstberättigad på årsmötet. 

 

Välkomna att höra av er. 

 

Lennart Alsin   Christina Hansson 

Ordförande ProLiv Väst   Sekreterare ProLiv Väst 

070 676 14 80   076 262 94 02 

lalsin84@gmail.com   christina.l.hansson@gmail.com 
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ProLiv Väst under 2020-talet 
 

Viktig information 
Styrelsen för ProLiv Väst vill informera befintliga och nya medlemmar om att föreningens verksamhet 

till del kommer att utvecklas och förändras av ekonomiska och praktiska skäl beskrivet i nedanstående 

text. Ta gärna del av informationen innan ni betalar bifogad faktura och kontakta oss gärna för 

konstruktiv dialog.  

 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av nedanstående nulägesbeskrivning har styrelsen för ProLiv Väst beslutat att arbeta 

enligt följande inriktning för 2021: 

 

 Med hänvisning till Covid-19 genomförs 2021 årsmöte som en telefonkonferens  

 Utgivningen av ProLivNytt pausas under 2021 

 Föreningen arbetar under året med målsättning att etablera en digital plattform för dialog och 

kommunikation med medlemmarna 

 Arbetet i ProLiv Väst bedrivs helt genom ideella insatser 

 Att föreningsverksamheten planeras inom ramen för medlemsavgifter och det regionala 

bidraget 

 Att allmänna gåvor och bidrag, donationer, intäkter från Mustaschkampen och liknande 

oavkortat avsätts i fonden för forskning och utveckling, med inriktning på regional 

verksamhet. Styrelsen skall presentera en modell för hur detta skall hanteras i föreningen 

 Att så snart det är möjligt med hänsyn till Covid-19 åter erbjuda efterfrågade fysiska 

medlemsaktiviteter 

 

En lägesbeskrivning 

2020-talet inleddes med Coronapandemin och ingenting är i nuläget riktigt sig likt. 

Rekommendationerna från myndigheterna avlöser varandra och vi som riskgrupp blir kanske särskilt 

isolerade från många av våra normala sociala kontakter. ProLiv Väst genomförde ett medlemsmöte på 

temat sex och samlevnad i början av året och årsmöte genomfördes som ett telefonmöte. Styrelsen har 

träffats företrädesvis utomhus ett antal gånger under året och vi har dessutom flyttat vårt kansli från 

Högsbo till Dalheimers hus. Senaste Mustaschkampen reducerades till en betydligt mindre omfattning 

än vad som varit fallet de senaste åren, vilket direkt ses i föreningens ekonomiska resultat. En 

utmaning för styrelsen inför verksamhetsåret 2021 är, hur vi skall uppfylla våra uppdrag enligt 

stadgarna, bevara kontakterna med befintliga medlemmar och hälsa nya medlemmar välkomna i 

föreningen. Och hur kan vi uppfylla ambitionen att regionalt stödja forskning och utveckling, något 

styrelsen anser vara en viktig del av vår verksamhet. 

 

Men det finns ändå så mycket att glädjas åt i allt det mörka, inte minst om vi blickar bakåt i 

föreningens historia. En historia som började med att Sture Billhult 1993 tog initiativ till att starta det 

som idag är ProLiv Väst. Om detta och de därefter kommande 20 åren finns att läsa i ProLivNytt nr 75 

som finns på vår hemsida. En fascinerande läsning för den som är lite intresserad. 

Det berättas om fantastiska människor som gjort fantastiska insatser både inom och utanför föreningen 

och detta arbete pågår oförtrutet än idag. Förvisso med många nya medarbetare som passerat revy, 

men det finns fortfarande människor från den tiden som är med och bidrar i arbetet med att utveckla 

prostatacancervården. Åren därefter fram till idag finns inte sammanfattade på samma sätt, men finns 

bland annat dokumenterade i ett stort antal ProLivNytt som också finns på hemsidan. 

Föreningsverksamheten omfattar många arbetsområden och har inneburit en stor arbetsvolym. Det har 

handlat om normal administration och ekonomi, medlemshantering, planering och genomförande av 

medlemsaktiviteter av olika slag, kontakttelefon och inte minst medlemstidningen ProLivNytt. Det 

mesta av detta sköttes under många år på ett alldeles enastående sätt av Åke Lindgren, men när Åke 

bestämde sig för att lämna över stafettpinnen så beslutade dåvarande styrelse att anställa en person på 
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deltid för att sköta delar av detta administrativa arbete inklusive allt kopplat till ProLivNytt. Anders 

Hansson har under cirka 6 år haft denna roll och det är värt att framhålla att många, många bra 

aktiviteter har genomförts, både i den ”kommersiella” delen som i det ideella arbetet, det mesta väl 

dokumenterat i ProLivNytt. 

 

Den ekonomiska situationen när denna epok började var väldigt god. Det fanns pengar i en fond för 

forskning och utveckling, likviditeten var mycket god och det fanns inga tecken på att det skulle några 

dramatiska förändringar på kort sikt. Så vi kan säga att det var fart och fläkt i föreningens verksamhet 

och det var många aktiviteter. Men för några år sedan så försvann en av föreningens stora 

bidragsgivare och på bara något år så förändrades den ekonomiska situationen radikalt. Föreningens 

intäkter minskade med mer än en tredjedel, vilket har inneburit att styrelsens arbete till stor del har 

inriktats på att se över kostnader och innehåll i verksamheten. Självklart har styrelsen också prövat att 

hitta nya intäktskällor men med relativt magert resultat. Mustaschkampen har på senare år tillfört en 

del intäkter, men inte tillräckligt för att kompensera bortfallet och dessutom har resultatet för 2020 års 

Mustaschkamp varit betydligt lägre än tidigare år. I detta sammanhang finns det också en etisk och 

moralisk fråga som handlar om hur pengar som samlas in för välgörande ändamål i offentliga 

sammanhang skall användas, men styrelsen anser att dessa pengar i allt väsentligt skall gå till 

forskning och utveckling. Styrelsen anser också att medlemsavgifter och det regionala bidraget, 

tillsammans ca 324 tusen kronor är den grund som verksamheten skall planeras efter. 

 

Styrelsens arbete har därför från och med 2020 inriktats på att föreningens verksamhet skall bedrivas 

helt ideellt, att kostnader för ekonomiredovisning och kanslifunktioner skall reduceras så långt som 

möjligt och att information och kunskapsförmedling, samt dialog med medlemmarna under 2021 skall 

överföras till digitala plattformar såsom föreningens hemsida, epost, Facebook, mm. Styrelsen är 

självklart medvetna om att ett flertal medlemmar inte har kunskap eller utrustning för att vara en del i 

denna dialog och vi kommer därför att söka andra sätt att nå dessa medlemmar. Kanske kan det bli en 

återgång till det som en gång var utgångspunkten för ProLivNytt i form av enkla utskick/ nyhetsbrev 

någon eller flera gånger per år. Styrelsen vet genom arbetet i medlemsregistret att 95% av alla nya 

medlemmar har dator och epostadress, så på sikt så kommer detta behov att minska. 

 

Detta innebär att ProLivNytt inte kommer att ges ut under 2021 och att ett nytt beslut om hur detta 

skall hanteras kommer att tas inför verksamhetsåret 2022. Det är viktigt att framhålla att ProLivNytt 

har varit en kvalitativ och viktig kanal för kontakterna med medlemmarna, men föreningen klarar för 

närvarande inte av finansieringen. Om det i framtiden blir möjligt att producera en medlemstidning 

med hjälp av ideella insatser, så får värdet av att ha en egen tidning bedömas i förhållande till 

kostnaderna för tryck och distribution. 

 

Styrelsen inser och förstår självklart att flera av våra medlemmar blir besvikna över utvecklingen för 

föreningens verksamhet och vi är positiva till en öppen dialog. Vi tar tacksamt emot förslag till hur vi 

kan förbättra föreningens ekonomi, erbjudande om att delta i det ideella arbetet eller att på annat sätt 

bidra till att ProLiv Väst fortsatt kan bidra i det viktiga arbetet att utveckla prostatacancervården i 

Sverige. 

 

Lika självklart är det att styrelsen lägger ner väldigt mycket engagemang och ideellt arbete för 

föreningen och vi hoppas på er respekt och förståelse för styrelsens förslag och åtgärder för fortsatt 

verksamhet för ProLiv Väst.  

 

Styrelsen för ProLiv Väst 


