
       Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset.

Närvarande: Hela styrelsen med undantag av Tor Hammargren, som 
meddelat förhinder (operation), och Per Olov Sköld. 

§ 1  Ordförande Kjell öppnade mötet och läste upp en hälsning från Tor.

§ 2  Protokoll nr 79 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3  Börje redogjorde för den aktuella ekonomin. I kassan finns 85 066:- och 
       på räntebärande konto 50 536:-. Föreningen har vuxit till 174 
       medlemmar.
       Fonden mot prostatacancer tackar skriftligen för under 2013 inskickade 
       1 230:- för försäljning av Blå bandet.
       Kjell berättade att han förhandlat med de gamla sponsorerna angående 
       nya bidrag för 2014. Rejmes, Möller, Micropos Medical har lovat att ställa 
       upp. MRF återkommer efter eget styrelsemöte i februari. AroCell har ej 
       lämnat besked. Ny sponsor är Behrn Fastigheter som lovat 2 000:-

§ 4  Kjell meddelade att handlingarna till årsmötet skickats till medlemmarna 
       med undantag för bilagan ”Budget 2014”, som kommer att skickas ut 
       tillsammans med ”Vårinformation”, som levereras efter 
       panelsammankomsten den 4 februari.
       Alf Larsson har lovat ställa upp som ordförande vid årsmötet och 
       valberedningen har lämnat sitt förslag till styrelse och revisorer. Även 
       förslag till valberedning föreligger.

§ 5  Hans-Olov redogjorde för sina kontakter med ordföranden i några PRO-
       föreningar i Örebro. Vi får tillfälle att informera om vår verksamhet i 
       samband med Almby förenings årsmöte den 10 februari. Assar, Gunnar 
       och Hans-Olov svarar för den insatsen.

§ 6  Börje och Håkan informerade om upplägget av Gemenskapsdagen i maj 
       och lovade att en inbjudan skulle vara klar tillårsmötet. Ett förslag till 
       liknande aktivitet även under sensommaren diskuterades och Håkan 
       skulle vid årsmötet presentera ett program med skytteinslag.
       Gunnar berättade att Samtalsgruppen haft sitt första möte på det nya 
       året. 
       Kjell delade ut förslag till ”Vårinformation” och informerade om ett 
       utskick efter mötet 4 februari.

§ 7  Kjell erinrade om panelsamtalet och att styrelsen skulle infinna sig
       senast kl 18. Gunnar och Assar sköter försäljningen av Blå Band och 
       Håkan och Johan sköter mikrofonerna om det blir tillfälle till frågor från 
       publiken.

§ 8  Börje informerade om hemsidan och berättade att det varit många besök 
       under januari.



§ 9  Gunnar berättade att han inte fått kallelse till senaste NPCR-mötet.

§ 10 Håkan och Johan informerade kort om RCC-arbetet i Patientrådet och 
        Vårdprogramgruppen.

§ 11 Kjell påminde om NA-debatten om screening och berättade att han
        skrivit brev till dr Åke Kihlberg med fråga om han ville delta i en fortsatt 
        debatt om ämnet i någon form, men han hade inte kommit med något 
        svar.

§ 12 Nästa styrelsemöte sker i samband med årsmötet 4 mars varefter 
        styrelsen sammaträder den 1/4 och 20/5.

§ 13 Ordförande avslutade mötet kl 17.05.

Vid protokollet: Justerat:

Assar Hörnquist Kjell Lindblom
Sekreterare ordförande
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