
Träpatronernas årsmöte 2021 
 

Torsdag den 25 mars hade Träpatronerna sitt årsmöte. Denna gång skedde mötet i digital form och 
17 medlemmar valde att deltaga via nätet och sju var med fysiskt på mötet. (Vi klarade max åtta 
gränsen) 

 

 

En del syntes på bild och andra såg vi med initialerna 



 

Några av deltagarna 

I sitt inledningsanförande började ordförande Sture Henningsson med att minnas alla kamrater som 
under året lämnat oss. En särskild tanke gick till Per-Richard Molén som var med och startade 
Träpatronerna. 

 

Sture på skärmen 

Därefter pratade Sture om prostatacancervården och då särskilt om OPT (Organiserad 
Prostatacancer Testning) Det finns flera syften med att organisera prostatacancertestning. De 
främsta är att göra testningen mer jämlik samt att effektivisera handläggningen och underlätta 
utvärderingen av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker. 



Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid. 

Till ordförande valdes Roland Östling och han ledde årsmötesförhandlingarna med bravur 

 

Även Roland fastnade på skärmen 

Tord Berglund valdes till mötessekreterare  

 

Sekreteraren deltog digitalt 



Till justeringsmän valdes Bo Andersson och Eilert Rönnqvist. 

Sture föredrog verksamhetsberättelsen och kommande års verksamhetsplan. 

 

Av kända skäl har verksamheten inte varit så stor under 2020 men några snack kaféer har föreningen 
haft och dessa planerar vi att fortsätta med så snart coronaläget så medger. Vi kommer även att 
satsa på att hålla god kontakt med vården så att alla prostatacancerdrabbade får en god omvårdnad. 
Den verksamhetsberättelse som skickats ut saknade underskrifter men ordföranden visade upp den 
med alla namnteckningar. Föreningen hade skickat den post och postgången har inte varit den 
snabbaste, men till nästa år hoppas i att vi kan träffas alla i styrelsen för gemensam underskrift. 

Revisorerna läste upp revisionsberättelsen där de föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 
och så blev även beslutet. 

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor per år och ett familjemedlemskap kostar 200 
kronor. Allts bara 50 konor extra för maka/maka sambo/partner.  

 

Även budgeten för kommande år fastställdes 



 

Ekonomin är god så kassören behöver ej se bister ut! 

Därefter vidtogs valen. 

Ordförande ett år: Sture Henningsson 

Medlemmar 2 år 

Tord Berglund Alnö (omval) 

Ina-Lill Själander Näsåker (omval) 

Anders Hörnblad Överhörnäs (omval) 

Vald på ett år 

Eilert Rönnqvist Sundsvall (nyval) 

Årsmötet tyckte att revisorerna hade skött sig bra och Håkan Olsson och Sven Åke Grip omvaldes. 

Till ombud till Prostatacancerförbundets årsmöte valdes Anders Hörnblad och Tord Berglund. I 
samband med denna punkt meddelade Sture att vår styrelseledamot Inga Lill Själander är 
valberedningens förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen. Det gläder oss att vi får en ledamot i 
förbundsstyrelsen. 

Det förelåg inte några förslag från styrelsen eller några motioner så ordföranden kunde förklara 
mötet avslutat. 


