Patientföreningen

T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Protokoll nr: 93
Styrelsemöte den 13 oktober 2015
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen utom Fredrik Ohlsson, som meddelat förhinder samt
revisorerna Ingemar Eriksson och Jan-Olov Thungren.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och hälsade revisorerna
speciellt välkomna.
§ 2. Protokoll 92 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje meddelade att i kassan finns 61 838 kr, på räntebärande konto
100 000 kr samt ränta 748 kr. Föreningen har 183 medlemmar.
Kjell meddelade att Kraffts Måleri lovat sponsorbidrag på 10 000 kr för
2016.
Revisorerna fick tillfälle att kommentera föreningens ekonomi. De
uppskattade att Börje gav dem halvårsredovisning och Kjell fick eloge för
att han skaffat sponsorer. Det blev liten diskussion om olika typer av
sponsring, dels i form av bidrag som Kraffts måleri lovat och dels
läkemedelsbolagens sponsring i form av att svara för kostnaderna för vår
förenings öppna föreläsningar.
Johan undrade när revisorer reagerar på att vi använder en del av den
goda kassan till olika former av aktiviteter riktade mot medlemmarna.
De fann inga invändningar mot styrelsens bedömning hittills.
Börje har konstruerat en ny blankett för räkningar, avpassad för
datautskrift. Beslöts att den används i det sammanhanget. De äldre
blanketterna duger dock fortfarande.
§ 4. Johan och Håkan rapporterade från det omfattande RCC-arbetet i
Patientrådet och Vårdprogramgruppen med möten rätt ofta.
Kjell informerade om möte i Cancerrådet den 16 november. Kjell, Håkan,
Tor och Fredrik utsågs att närvara vid mötet.
Håkan var redan anmäld att delta i politikermötet den 9 november i
Uppsala.
§ 5 Hans-Olov, Håkan och Assar rapporterade från mötet med SKPF den 7
oktober med över 100 medlemmar, en majoritet kvinnor. De menade att
informationen om prostatacancern uppskattats mycket.
Vid utvärderingen av Seniorfestivalen var alla överens om att bytet av lokal
varit mycket bra och även hörnplaceringen. Många besökare stannade för
samtal bl a om en del vårdcentralers ovilja att ta PSA-prov.
Den nya bestämmelsen om pärm på vårdcentralerna för information om
patientföreningar diskuterades. En viss osäkerhet om pärmens placering
och innehåll visade sig i diskussionen. Gunnar, Håkan och Kjell skulle
besöka några vårdcentraler för att undersöka läget.
Mustaschkampanjen och ljusmanifestationen diskuterades med resultatet
att inga aktiviteter var aktuella.

§ 6. Mötet beslöt att den traditionella styrelselunchen med damer skulle äga
rum torsdagen den 12 november i Mogetorp.
Håkan fick uppdaget att undersöka om Gemenskapsmiddagen i januari
skulle kunna förläggas till Mogetorp.
Mötet beslöt även att Gemenskapsdagen i maj 2016 skulle förläggas
till Ängelsberg. Håkan arbetar vidare på upplägget.
§ 7. Johans idé om offentligt möte för redovisning av vad som redan
åstadkommits i RCC-arbetet och vad som närmast kommer att hända
diskuterades. Kjell meddelade att HSO:s ordförande Pia Delin nu skickat
brev till berörda politiker samt till Cancerrådet om önskemål/behov av
sådant offentligt informationsmöte om vad man hunnit med och vad som
komma skall.
§ 8. Kjell berättade att enda helt klara kommande arrangemang var Jan-Erik
Johanssons föreläsning den 9 februari 2016.
§ 9. Assar och Kjell rapporterade om regionala mötet den 17 september och
hänvisade till minnesanteckningar, som skickats ut till styrelsen.
§ 10. Börje meddelade att han avstått från deltagande i kurs i
föreningssystemet som PCF inbjudit till då han ansåg att upplägget ej
motsvarade hans behov. Han efterlyser en kurs som skräddarsys för PCFföreningarnas behov.
§ 11. Mötet med urologerna utvärderades. Det hade varit mycket bra men vid
kommande träff vore det önskvärt att vi får träffa även nya urologer, t ex
de som nu ibland arbetar med robotkirurgi.
§ 12. Gunnar rapporterade från seminarium i Stockholm 6 oktober om stöd till
drabbade och anhöriga. Han fann seminariet intressant.
§ 13. Gunnar rapporterade även från PCF, SVF-möte den 8 november i
Stockholm. Bl a hade man berört den splittrade it-tekniken inom
sjukvården med olika system som ej kunde samarbeta. Han hade även
känslan att för många aktiva inom området gjorde att det blev lite rörigt
ibland.
§ 14. Kjell informerade om IVO-dagen den 23 november, som han ansåg mest
berörde politiker och tjänstemän. Vi avstår från deltagande.
§ 15. Kommande styrelsemöten sker den 24 november och under 2016 den 26
januari, 8 mars efter årsmötet, 5 april samt 24 maj.
§16. Ordförande avslutade sammanträdet 17.15

Vid protokollet:
Assar Hörnquist, sekreterare

Justerat:
Kjell Lindblom, ordförande

