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Protokoll nr: 152 

 

1. Ordförande Håkan Engman öppnar mötet. Ny styrelseledamot, Lars-Åke Gustafsson 

presenterar sig. Härefter presenterar sig övriga ledamöter i styrelsen. 

2. Föregående protokoll med nr 151 tas med godkännande till handlingarna  

3. Ekonomi: Kassör Börje Jakobsson, redovisar. Plusgirot 48.381 kr, SBAB 227.768 kr. 

Medlemsantalet är ca 150. 

4. Aktiviteter. Årets medlemsresa till Göta Kanal och båtresan med 16 slussar var mycket 

uppskattad av medlemmarna. Håkan och Börje får stort tack för gott arbete. Bilder från 

resan finns på T- Pro:s hemsida. 

5. Livsgnistan: Det är mycket på gång och det mesta finns att läsa på Livsgnistans hemsida 

www.livsgnistanorebro.se samt på Livsgnistans Facebooksida. Onsdag 28 september är det 

särskilt fokus på Prostatacancer. Henrik Ugge kommer och det är bra om intresserade 

medlemmar kommer. Några ut styrelsen kommer och delger erfarenheter av sjukdomen och 

behandlingen. Håkan meddelar att han tar nödvändiga kontakter med regionens (RÖL) 

ledning Andreas Svahn. Vi diskuterar vidare hur vi skall få till ”snackcafé”. 

6. Rapporter, samt rast för fika. Prostatacancerförbundet erbjuder märkesjackor med PCF.s 

och T-Pros logga. Vi får tre jackor kostnadsfritt och vi beställer jackor så att hela styrelsen 

blir försedd.  

7. Övriga frågor. Den 4 september besökte Sverigeresan med Håkan Florin  Örebro.                 

T-Pro mötte upp med deltagande. Mustaschkampen skall stöttas så vi mötte upp vid MAXI 

Eurostop denna dag. Vi har också ett uppdrag att som ett led i Mustaschkampen försöka få 

till att Svampen i Örebro belyses med blått ljus. Detta föreslås ske vid Fars Dag, söndag 13 

november.  

8. Fortsatta mötestider med T-Pro är 17 oktober, 14 november, 12 december- Start kl 13.  

9. Mötet avslutas med beslut att 6 räkmackor ordnas av Lars-Åke Gustafsson och Johan 

ordnar 6 lättöl.  

 
Johan Nyström                                                                    Håkan Engman 

Sekreterare                                                                          Ordförande 
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