Protokoll nr.: 117
Styrelsemöte den 21 maj 2018
Plats: Garphyttans museikonferens i Suzuki-Garphyttans anläggning
Närvarande: Hela styrelsen utom Hans Honk och Johan Nyström
§ 1.

Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet .

§ 2.

Föregående protokoll nr. 116 godkändes och lades till handlingarna.

§ 3.

Föreningens ekonomiska behållning är f.n.: Plusgirot kr. 59 021:61 och SBAB
kr. 120 764,01. Föreningen har 214 medlemmar; dock har 7 personer lämnat
in en intresseanmälan men inte betalt. 18 medlemmar har ännu inte betalt
årsavgiften.

§ 4.

Kontakter med Region Örebro län:
Miguel Bascuas´ förslag om att skicka informationsbrev till alla män mellan 50
och 70 år har (ännu) inte hörsammats av RÖL.
M.B. Har skrivit ett debattinlägg i NA och frågat sig om män inte är något
värda, då bröstcancerpatienter får vänta ca 24 dagar från diagnos till
behandling men prostatacancerpatienter får vänta genomsnittligt 124 dagar.

§ 5.

T. Nordströms(Sthlm3) föreläsning blir den 5 september på City Konferens.

§ 6.

HOA:S kontakter med pensionärsföreningarna i PRO har inte givit någon ny
respons.
Samtalsgruppen skulle kunna använda Funktionsrätt Örebro:s lokaler i
Mellringe, eftersom vi nu har tillgång till dessa lokaler kostnadsfritt.

§ 7.
§ 8.

Anhörigggruppen vill ha en lokal närmre sta´n.

§ 9.

Gemenskapsresan den 22 maj startar i Kumla kl. 07.15.
Kunskapsfrågor skall delas ut på hemvägen från Hedemora.

§ 10. Miguel väckte frågan hur vi ska jobba i styrelsen
§ 11. Nästa möte har vi den 18 juni i Mellringe, Mellringevägen 120 C.
§ 12. Medlemskapet i Nätverket mot cancer är nu klart. Vi betalar 500 kronor per år.
§ 13. Den 25 april var det årsmöte för Funktionsrätt Örebro. Miguel var där och blev
vice ordförande.
§ 14. Förre onkologchefen Johan Ahlgren, numera RCC Uppsla-Örebro, är kontaktad
för ett möte, som sker den 12 juni med Miguel.
§ 15. Vi kommer att göra ett studiebesök vid ”Kraftens Hus” i Borås för att få
inspiratin till ett liknande i Örebro.
§ 16. En representant för Bayer Leverkusen A.G har kontaktat oss.

§ 17. Jan Haak kommer den 25 juni till Hallsberg på sin väg genom Sverige
med ”Samtal vid vägkanten”. Vi kommer att vara där med tält och öppna för
samtal.
§ 18. Vi kommer bl.a. att samarbeta med Bröstcancergruppen i Örebro,”Hilda”, om
gemensam aktivitet i Hallsberg.
§ 19. Den 30 maj sker ett möte med närståenderådet. Håkan E. Kommer att närvara.
§ 20. Nästa styrelsemöte måndag den 18 juni kl 14.30 på A-kupan, Mellrigevägen
120 C – Brukarhuset.
§ 21. Mötet avslutades av Miguel efter en intressant dag.

Vid protokollet:

Justeras:

Olov Sturzenbecker, sekreterare

Miguel Bascuas, ordförande

