
    Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset

Närvarande: Hela styrelsen utom Johan Nyström som kallats till annat möte.

§ 1 Ordförande Kjell öppnade mötet och hälsade alla välkomna till höstens 
första sammanträde.

§ 2 Protokoll nr 77 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3 Kjell redogjorde för en del inkomna skrivelser bl a ett utkast till grafisk 
manual från PCF avsedd att skapa en enhetlig presentation av föreningar-
nas publikationer.
PCF har ett avtal med OLW om sponsring i form av bidrag för försålda 
OLW-produkter.
Tidningen Metro kommer även i år med en bilaga i samband med 10/9-
aktiviteterna.
Ingen i styrelsen förklarade sig vara intresserad av PCF:s internationella 
grupp.

§ 4 Börje redogjorde för föreningens aktuella ekonomi. I kassan finns 74 658 
kr förutom det räntebärande kontots 50 254 kr. Föreningen har 166 med
lemmar samt fyra intresseanmälda.
Budgetuppföljning för första halvåret hade skickats till revisorn Ingemar 
Eriksson. Föreningens ekonomiska utveckling kan även följas i styrelsepro-
tokollen.
Kjell redogjorde för olika sponsorbidrag från olika företag vilket framgår 
även av hemsidan. Astellas Pharma har lovat svara för kostnaderna för 
mötet 10 september, en kostnad på 22 400kr.
Från Landstinget har inga beslut kommit men föreningen har sökt bidrag 
på 20 000 samt 7 500 i projektbidrag för framtagandet av ett informations-
paket till nya pc-fall.
Mötet var överens om att det inte var meningsfullt att söka bidrag från 
Allmänna  arvsfonden.

§ 5 Inför Seniorfestivalen den 5 oktober bildades en arbetsgrupp med Gunnar, 
Börje, Håkan och Assar. De har planeringsträff den 25/9 kl 15.00 i Grand 
Hotells lobby. Kjell beställer det material som Lilly erbjudit oss. 

§ 6   Det bearbetade förslaget till Välkomstbrev till nya medlemmar godkändes 
        av mötet.
        Planerna för Gemenskapsdagen 2014 diskuterades. Gunnar redogjorde för 
        kostnaderna för båtutflykt med Lagerbjelke. Problemet med de    
        begränsade möjligheterna att röra sig ombord på båten gjorde att Börje 
        fick uppdraget att undersöka kostnaderna för båttur med Västervik från 
        Askersund.
        Samtalsgruppen har sitt första höstmöte 12 september.
        Höstinformation hade skickats ut den 30 augusti.



§ 7  Kjell redogjorde för planerade arrangemang.
       Mötet beslöt att traditionella jullunchen med styrelsens damer skull äga 
       rum fredagen den 15 november kl 13.00 på Sommarro.

§ 8  Några problem med Hemsidan diskuterades.

§ 9  Håkan redogjorde kort för arbetet med RCC. Nytt möte den 27 september.

§ 10 Kjell och Assar meddelade att inga debattartiklar i NA planerades. En re-
daktionell artikel i anslutning till publicering av forskningsresultat vid USÖ 
om föreningens tro på den vidare utvecklingen var införd i NA 2013-07-14.

§ 11 Årsmötet äger rum 4 mars 2014 med Alf Rune som gästkåsör. Det sker på 
        Livin och en matig smörgås serveras.
 
§12 Tor undrade hur det gick med planerna på nytt informationsmöte med 
        Universitetet som inbjudare. Kjell berättade att något var på gång den 28 
        september och att information skulle komma.

§ 13 Kommande styrelsemöten sker 15 oktober och 19 november.

§ 14 Ordförande avslutade mötet 17.25

        Vid protokollet:                                        Justerat:

       Assar Hörnquist                                        Kjell Lindblom
       Sekreterare                                               ordförande


