
 
 

Protokoll nr.: 115 

 

Styrelsemöte den 20 mars 2018 

 

Plats: Karlslunds motionscentral och café 

 

Närvarande: Hela styrelsen utom Hans Honk. 

 

§ 1. Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet och föreslog en kort presentation 

av gamla och nya medlemmar. 

 

§ 2.  Föregående protokoll nr. 114 tycks inte har distribueras ännu. Godkännandet 

sköts upp till nästa möte. 

 

§ 3.  Föreningens ekonomiska behållning är f.n.: Plusgirot kr. 64 267,01 och SBAB 

kr. 80 464,01. Vi har en förväntan på ca. 30 000, som skall komma in snarast 

 

§ 4.  Socialstyrelsen har lämnat beskedet att de inte rekommenderar generell 

allmän screening med PSA-prov. Några av distrikten har tagit fram ett förslag 

till organiserad screening. Miguel Bascuas har tagit del av förslaget och 

kommer att diskutera det med Karin Sundin från Region Örebro län den 3 april. 

Miguel har deltagit i en work-shop med PCF för att arbeta fram ett remissvar 

till socialstyrelse som skall vara inlämnad före den 9 maj. 

 

§ 5. Håkan E. har varit i Västerås på patient- och närståenderådets sammanträde. 

Nästa möte blir den 20 maj i Västerås. Han väntar på minnesanteckningar från 

möte. Han har bevistat möte med kontaktsjuksköterskorna. 

 

§ 6. Datum för nästa RCC-möte har ännu inte bestämts. 

 

§ 7. Bernt Åslunds föreläsning den 20 februari 2018 refererades och uppskattades. 

 

§ 8. Vi kommer att ha en föreläsning med representanter från urologkliniken i USÖ 

(Henrik Ugge, Sara Fintling och Petros Georgouleas) den 16 april. Den kommer 

att hållas på Livin hotell på Järnvägsgatan pga bättre pris och nyrenoverade 

konferenslokaler. 

 

§ 9. HOA har kontaktat fem PRO-föreningarna i Örebro: Adolfsberg, Asker, Axberg, 

Baronbacken och Närkes Kil. Från Baronbacken har han fått ett svar med ett 

preliminärt datum. 

 

§ 10. Årsstämman den 6 mars i år kommenterades. Mats Strandbergs framträdande 

var inte så uppskattat. F.ö. var man nöjd med arrangemangen och innehållet i 

årsmötet. 

 

§ 11. Samtalsgrupp kommer som tidigare att hållas den andra torsdagen i månaden 

under våren dvs. 12 april, 17 maj (pga att 10 maj är helg) och 14 juni. Tills 

vidare kommer mötena att ske i Karlslund. Miguel och Kenny kommer att vara 

närvarande vid mötena. Anhöriggruppen kommer att ledas av Mary-Ann Liss 

på första onsdagen i månaden under våren dvs. 4 april, 2 maj och 5 juni. 

  

§ 12. Gemenskapsresa för medlemmar kommer att gå av stapeln i slutet av maj 

månad, som vanligt. Tänkbara resmål är bl.a. Hova, Hjälmaren docka, 



Eskilstuna. Alla medlemmar anmodas att komma med förslag till Håkan 

Engman snarast. 
 

§ 13. Planering och synpunkter gällande nya ledamöter bordlägges till nästa möte. 

 

§ 14. Förslag på ett kunskapspaket med information och broschyrer till alla, som får 

diagnos prostatacancer, presenterades av Miguel. Kostnaden kommer att vara 

kr. 4:- per paket. 

 

§ 15. Öppet hus på onkologkliniken bevistades av Miguel. Vi sålde två Blå kokböcker, 

vi fick en ny medlem och vi lämnade information till flera personer. 

 

§ 16. Vi har ansökt om medlemskap i föreningen Nätverk mot cancer. Frågan 

kommer att tas upp vid deras nästa styrelsesammanträde i april 

 

§ 17. Seniormässan den 6 oktober är anmäld, plats reserverad. 

 

§ 18. Inspirationskväll för rehabilitering av cancer kl 18-20 den 11 april på USÖ. 

Börje och Miguel skall närvara med informationsmaterial mm 

 

§ 19. Årsmöte för handikappföreningar i Örebro län sker den 25 april. Miguel 

närvarar. 

 

§ 20. Ordförandekonferens i PCF sker den 17/18 april. Miguel och Håkan närvarar. 

 

§ 21. Kommande styrelsemöten kommer att ske den 23 april kl 14.30 i Karlslund, 

den 21 maj i Garphyttan, tid anges senare och den 18 juni kl 14.30 i vanliga 

lokalen i Karlslund om inget annat framkommer. 

 

§ 22. Mötet avslutades med hopp om en snar vår. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

 

 

 

Olov Sturzenbecker, sekreterare  Miguel Bascuas, ordförande 

         


