
    Patientföreningen

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

Protokoll nr: 95
Styrelsemöte den 26 januari 2016

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café.

Närvarande: Hela styrelsen

§ 1.   Mötet öppnades

§ 2.  Protokoll nr 94 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje meddelade att det i kassan finns 92 916 kr samt 100 000 på tidigare 
        räntebärande konto. Kjell föreslog att dessa senare pengar borde flyttas till
        SBAB som ger 0,65 %.
        Föreningen har 187 medlemmar.
        Kjell redogjorde för de sponsorbidrag som föreningen fått samt att vi för 
        första gången även fått en donation. Den är på 5 000 kr och kommer från 
        Carl Gustav Bothén till minne av brodern Georg Bothén, avliden T-Pro-
        medlem. Börje visade fint minnesblad som han tagit fram. Kjell berättade 
        om tackbrev som han skickat.

§ 4.  Kjell redogjorde för problem med Livin´ Hotell om bokningen av årsmötet 
        men att problemet nu var löst. Valberedningen har inför årsmötet två nya 
        namn för förslag till inval, Olle Sturzenbecker och Miguel Bascuas Ascon.

§ 5.  Johan kommer att delta i Världscancerdagen i Stockholm den 4 februari 
        med bidrag från vår förening. 
        Håkan ersätter Johan vid möte med Patient- och närståenderådets möte i 
        Västerås den 16 februari, som Johan är förhindrad att delta i.
        Håkan meddelade att han lämnat Vårdprocessgruppen och nu är med i 
        Kontaktsjuksköterskegruppen. Han fick uppdraget att undersöka hur 
        kontaktsjuksköterskorna fördelas på olika cancersjukdomar och deras 
        arbetsbelastning.
        Gunnar redogjorde för konferensen om SVF-frågor och menade att han 
        upplevde det arbetet som byråkratiskt och att läkemedelsföretagen fått 
        stort inflytande.

§ 6.  Kjell kommenterade arbetet med pärmen för patientföreningsinformation 
        på vårdcentralerna som besvärligt och mötet uttryckte stor tveksamhet till 
        pärmprojektet, som HSO borde utvärdera.
        Mötet ansåg att Mustaschkampen är ett tveksamt projekt även om det 
        tydligen ger en del pengar.
        Gunnar, Håkan och Kjell redogjorde för besöket på Apoteket Kronan i Nora 
        den 26 november, då föreningen hade ett informationsbord där. Även om 
        det inneburit trevligt möte med apoteksbesökare så var man tveksam till 
        liknande satsningar då de innebär mycket arbete i relation till resultatet.
        Mötet beslöt att vi inte deltar i Hallsbergsmässan 15-16 april.

§ 7.  Mötet godkände Vårinformationsbladet, som skickas ut i om någon dag
        med Cancerrehabbladet och inbjudan till Cancerdag i Kumla den 16 
        februari som bilagor.
        Gunnar berättade att Samtalsgruppen gjort en omstart och hade 7 
        deltagare vid januarimötet.
        Gemenskapsmiddag den 23 januari blev en trevlig träff med 33 deltagare,



        inklusive vissångaren Åke Holt.
        Håkan meddelade att arbetet med Gemenskapsdagen till Ängelsberg den 
        14 eller 21 maj fortskrider.
        Mötet beslöt att föreslå oförändrad medlemsavgift på 150 kr för 2017.

§ 8.  Håkan och Gunnar var nöjda med PCF:s idékonferens i Knivsta 15-16 
        december. Det därefter från förbundet utskickade frågeformuläret "Vad 
        tycker Din förening?" besvaras av Kjell med Börjes kommentarer som 
        delunderlag.

§ 9.  Information hade kommit om offentliga möten om standardiserat 
        vårdförlopp med medverkan av M-L Forsberg-Fransson, Mats Björeman och
        Johan Ahlgren. De kommer att ske på Lindesbergs lasarett den 11 april, på 
        Karlskoga lasarett den 10 maj och på USÖ den 20 september.
        Kjell redogjorde för bakgrunden till dessa möten om Cancervården,
        som arrangeras av RÖL. Initiativet till dessa möten kommer från T-Pro.

§ 10. Kjell meddelade att det nu var klart med en föreläsning den 4 oktober med
         apotekare Stefan Wallén, som skall föreläsa om våra mediciners effekter 
         på oss.
         Kjell berättade att vi hade funderingar på att byta till Scandic Västhaga 
         som kan erbjuda bättre parkeringsmöjligheter. Flera röster höjdes för att 
         fortsätta med föreläsningar på Scandic Grand Hotel i centrum med 
         hänvisning till goda bussförbindelser. Flera parkeringsmöjligheter
         framhölls. Dessa skulle presenteras i samband med kommande 
         föreläsningsinbjudningar. Assar och Kjell beslutar efter besök på Scandic
         Västhage och samråd med Scandics konferensansvariga.
         Hans-Olov föreslog Hagakyrkan som föreläsningslokal. Det vann dock inte 
         styrelsens gehör.

§ 11. Börje fick nytt beröm för sitt förnäma arbete med hemsidan, som bl a 
         innehåller foton från olika aktiviteter.

§ 12. Kjell redogjorde för debattartikel i NA den 15 januari och svaret från M-L 
         Forsberg-Fransson och Ove Andrén den 21 januari.

§ 13. PCF hade meddelat att chefsbyte kommer att ske på förbundskansliet. 
         Torsten Tullberg har aviserat att han vill ägna mer tid åt familjen och 
         andra arbetsuppgifter inom förbundet. Rekrytering av ersättare har 
         påbörjats.

§ 14. Skrivelser och meddelanden lades till handlingarna.

§ 15. Tor meddelade att han av hälsoskäl beslutat lämna styrelsen och ville 
          tacka för trevligt arbete med föreningens angelägenheter tillsammans 
          med engagerade kollegor. Mötet beklagade hans avhopp då han bl a varit 
          en vaken granskare av protokoll och andra föreningens skrivelser.

§ 16. Kommande sammanträden: 8 mars årsmöte och konstituerande möte, 5 
         april och 24 maj.

§ 17. Ordförande avslutade mötet kl 17.00

        Vid protokollet: Justerat:

        Assar Hörnquist Kjell Lindblom
        Sekreterare ordförande
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