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TR:rpArR*,NERNA
Prostotscqncerforen in gen i V Estern orrlsnds lo n

PROTOKOLL frfln AnSmOrE 2021
25 mars. Nf,gra ffi tappra hade samlats i stor konferenslokal pfl hotell Bal-
tic. Diir var det riggat fiir s k videomiite genom Teams. Medlemmar som
hiirsammat detta fick i fiirviig en liink tillsflnd fiir att deltaga i mtitet. Det
var 17 st som hiirsammade detta och deltog i miitet. Allt fungerade bra fiir
att v ar z fiirsta gfl n gen.

$1 Arsmiitets iippnande
Ordforanden Sture Henningsohn hiilsade alla vdlkornna och hade
som vanligt ett litet inledningsanforande diir han tyckte att vi skall
minnas de bortgingna. Ett speciellt minne skrinker vi ti1l Per-Richard
Mol6n som ldmnade oss for ett par m6nader sen. P-R startade v6r pa-
tientforening och var ordforande 2002-2004. Di var vi en av de
forsta patientforeningarna i landet. Vi blev snabbt 5O-talet medlem-
mar som nu vuxit till 700 medlemmar ph dessa 19 ttr.

Virden 96r definitivt fram6t men fortfarande rir det ca 1000 mdn om
6'ret sotn dor i onodan for man kommer for sent till behandling. Om
vi hade allmdnscreening eller annan likviirdig kontroll av aIIa skulle
vi riidda flertalet av dessa drabbade miin.

Frflga om kallelse skett enligt stadgarna
Kallelse har girtt ut brevledes till alla medlemmar samt kungjorts ge-
nom vir hemsida. Aven annons var inford 
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Beslut: Miitet unsdg att drsmiitet var behbrigen utlyit.

Val av ordftirande och sekreterare fiir flrsmiitet
Roland ostling valdes till ordforande, Tord Berglund tiil sekreterare.

Faststflllande av dagordning
Godkrindes i sin helhet.

Val av tvfl personer" tillika riistrflknare. att
tillsammans med ordfiiranden iustera dagens protokoll
Bo Andersson och Eilert Ronnquist.

Framlflggande av stvrelsens firsredovisning innehflllande
fiirvaltningsberfittelse. samt resultat- och balansrikning
Foreningens ordforande Sture Henningsohn gick igenom forvalt-
ningsberrittelsen punkt for punlct. Sedan gladdes vi alla Ft att det blev
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ett litet * i ekonomin. En frhga stiilldes om varfor inte hela 6rsredo-
visningen var utlagd pa foreningens hemsida.. Frigan besvarades p6
ett ti llfreds r;tiillande siitt.

Revidonsb_Alittslse
Revisor Hii,kan olsson liiste upp revisionsberdttelsen. Revisorerna
lrar inga anmdrlcnin gar utan tillstyrker
att resultatriikningen och balansrrikningen faststrilles och
att srlyrels en bevilj as ansvarsfrihet for rtikenskapsaret,

Fasl;stiillag!fui aJ resultat- och balansrrikning samt
P$lut=meq g!,lgdnine av det framrasdu i.ruiiut*t
Motert fastsl.iilllde den framlugdu r*sultat- och rffinirre.".
Beslut onu!$varsfrihe!
Mote,t beslutade: att bevilja styrelsen furl ansvarsfrihet.

I eslgl_q!rcrqaveift fiir nestrn katen der:ir
Styrelsen frireslfrr oforrindrad Arsavgift, vilkt innebiir 150:_, Aven
familjeavgiften lbreslAs oforrindrad vilket innebiir att om ytterligare
en i familjerr blir medlem i var forening s6 kostar det 200:- for b&da.

Pes,Iut om e:yle-ntuella ersAttn insar
Beslrrtades sorn tidigare att inga ersiittningar skall utg&.

Verlis amllgrtsptln octr U uOee!
ordf sfure J{enrringsohn: "verksamhetsplanen dr som tidigare. Bud_
geten visar ett ljitet underskott beroende p6 ett 5rtterligare pandemiAr.
vi kc'mmer troligen att balansera upp detta genom okade aktiviteter
eller rnindre k<lstnader".

ValavordfiU@
"Visst kdnner jag mig hedrad sade sittande orclfotunde.'' Jag tycker
dock att vi skall ta ett ordforandebyte p6 allvar och jag anser att detta
flr blir absolut ett avslutnings6r for mig,,.
Beslut: Miitet b,eslutade enhiiiligt omval av sture Henningsohn.

yal av tedagmter fiir en period av tvfr Ar
Foreslagna var'rord Berglund, Alno, &ders Hdrnblad, overhornds
och Irrga-Lill Sjiilander, NrisAker.
Nyvatr av Eilert Jl.onnquist, Sundsvall.
Beslut: Mdtet beslutude entigt fiir,slaget.

Lennart Lundsten, Bo Ndslund, Sune Nordstrom och Lars-olov
Hogstrom har ett flr kvar av sin mandatperiod.

Val arv ansyrglg,person att skiita
patientftiregiqeens del av fiirbundets rnedlemsregister.
Lars-0lov Hos;strom valdes.
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Val av revisor och ersbttare
valberedningen foreslog Sven-Ake Grip, sundsvall och HAkan ols-
son, Sundsvall med Lennart uggeldahl, Njurunda, som ersdttare.
Beslut: Mdtet beslutade enligt valberedningens ft)rslag.

Val av ombud till
Prostatacancerfiirbundets Riksstflmma.
Tord Berglund och Anders Hornblad blev valda.

ordet gick till v6r ordf.'. "Ph forbundsstyreisemotet den 28 aprll
kommer Trripatronernas styrelsemedlem Inga-Lill Sjdlander att va!-
jas in som ordinarie styrelseledamot i Prostatacancerforbundet, Ett
mycket prestigefyllt uppdrag och en fizider i hatten for vir forening".

Val av valberedning - tre
medlemmar varav en flr sammankallande
Enligt stadgarna skall &rsmotet utse valberedning. Eftersom det inte
forelig n&got forslag tili denna post kommer styrelsen att fungera
som valberedning som tidigare.

Arenden som fiireslfis av styrelsen
Forelig inga Srenden,

Behandling av motionen
Ingen motion har inkommit.

Ovriga frflgor
Ingen frhga forel6g.

Arsmiitets avslutning
Motesordforande Roland Ostling tackade for visat intresse och for-
klarade Arsrnotet 2021 avslutat.
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