
 
 

 

 
Förvaltningsberättelse för år 2013 
 
Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetså-
ret 2013 inkluderande resultat- och balansräkning. 
 

Träpatronerna fyller ELVA år i MARS 2014 
Medlemsantalet vid årsskiftet var 510 betalande medlemmar. Årsavgiften är 150:-. 
 

FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER 2013 
Styrelsens sammansättning under tiden fram till årsmötet 2014 
Ordförande:  Sture Henningsohn, Sundsvall 
v. ordf.  Everth Lundin, Kramfors 
Sekreterare:  Tord Berglund, Härnösand/Sundsvall 
Kassör:   Sven Bodin, Sundsvall 
Ledamot:          Anders Hörnblad, Överhörnäs   
Suppleanter:           Roland Östling, Sundsvall 
  Lars Olov Högström, Sundsvall 
 

Övriga av årsmötet valda: 
Revisorer:  Lennart Uggeldahl. Sundsvall 
  Sven-Åke Grip, Sundsvall 
Ersättare:              Bertil Åström, Sundsvall 
 

Valberedning        Ingen vald. Curt Bäckström har fungerat som valberedning. 
   

Styrelsemöten  
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret.  
Tisdagen 15 januari i Sundsvall 
Måndagen 26 februari i Sundsvall 
Torsdagen 21 mars Årsmöte samt konstituerande möte för den nya styrelsen 
Tisdagen 14 maj i Sundsvall 
Torsdagen 23 juli på Södra Berget 
Tisdagen 27 augusti i Sundsvall 
Tisdagen 5 december i Sundsvall 
 

Årsmötet  
Årsmötet hölls i Sundsvall, Metropol Företagscentrum, den 21 mars 2013. Ett drygt 
100-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och särskilt glädjande att flera från 
Örnsköldsvik och Sollefteå även kommit ner till Sundsvall. Föreningen ordnade 
transporter för dessa resenärer  
 

Föredragshållare vid det efterföljande fortsatta årsmötet var överläkaren vid onkolo-
giska kliniken Länssjukhuset, Lars Beckman, som talade om livskvalitet genom kos-
ten samt berättade om den nya strålkanonen vid Länssjukhuset.  
 

Även överläkaren vid länssjukhuset i Sundsvall, Kerstin Åslund, deltog i frågestund i 
samband med mötet. 
 

Mötet sponsrades av medicinföretaget Astellas som även hade en representant på 
plats. 
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Stipendier 

Årets stipendium på 5.000 kronor tilldelades Anders Björkeland, Sundsvall. Anders 
honorerades för sina stora insatser i samband med installationen av den nya strålka-
nonen vid Länssjukhuset och för ett berömvärt och omtänksamt patientarbete vid 
onkologiska kliniken. 
  

Informationsmöten och övriga aktiviteter 
Under september månad, som är Prostatacancermånaden, deltog styrelsen vid lä-
nets golfklubbar på seniormöten där information om Träpatronerna delades ut till alla 
deltagare. 
 

Styrelsen ordnade även ett särskilt utställningsstånd/monter på stora torget i 
Sundsvall under Bondens marknad för information till allmänheten om Träpatronerna 
samt för försäljning av det blå bandet. Insamling med sparbössor skedde samtidigt 
för förstärkning av föreningens kassa. 
 
Styrelserepresentanter har vid tolv tillfällen under hösten deltagit i möten i olika pens-
ionärsföreningar och informerat om Träpatronernas verksamhet och om prostatacan-
cer. Sammanlagt har cirka 600 personer lyssnat på vår information och tagit emot 
föreningens broschyr. Man kan notera ett antal nya medlemmar som anmält sig vid 
dessa möten som varit mycket uppskattade med stort deltagande. 
 
Styrelsens representant i Örnsköldsvik har vid tre tillfällen deltagit i liknande möten i 
Örnsköldsvik och trakten där omkring. 
 
Styrelsen var även representerad vid en särskilt anordnad ”motionslöpning” i 
Örnsköldsvik till förmån för det Blå Bandet och PC. 
 

 
Projekt. ”Strålkanon Sundsvall” 
Insamlingen till Projekt Strålkanon Sundsvall avslutades under året i och med upp-
starten av den nya strålkanonen vid Länssjukhuset. Invigningen ägde rum den 22 
maj när Träpatronernas check på cirka 1,6 miljoner kronor överlämnades till sjuk-
husets ledning.  
 

Övrigt 

Träpatronerna har likaså deltagit i möten i Prostatacancerförbundet i Stockholm där 
den centrala planeringen sker för medlemsföreningarnas aktiviteter. 
 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla bidragsgivare som skänkt pengar till Träpatro-
nerna under året. Bland flera stora bidragsgivare kan nämnas Holmsten Trio i Sun-
nersta som samlat in 20.000 kronor till prostatacancerfonden. 
 

Övriga gåvor bl.a. som minnesgåvor för avlidna anhöriga har föreningen emottagit 
29.969 kronor.   
 

Under året har vi ytterligare uppdaterat och arbetat vidare med föreningens  hem-
sida.  Hemsidan finns på www.trapatronerna.se. Även vårt medlemsregister är nu 
samordnat med Prostatacancerförbundet för att ännu bättre information skall kunna 
lämnas till alla medlemmar. Det är viktigt att så många som möjligt anmäler om man 
har en e-post adress för snabb och effektiv spridning av information som kommer 
styrelsen till del. E-postadress kan anmälas direkt till föreningens adress trapa-
tronerna@live.se 
 
Övrig information om föreningens ekonomi framgår av den särskilda bilagan till 
denna årsberättelse. 
 
 

http://www.trapatronerna.se/
mailto:trapatronerna@live.se
mailto:trapatronerna@live.se
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Vad får du som medlem i Träpatronerna? 
Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerförbundet, fyra gånger per år. 
 

Du inbjuds till informationsmöten med goda föreläsare 
 

Du får möjlighet till samtal med styrelseledamöter, andra kontaktpersoner och lokala 
ombud som finns i Härnösand, Kramfors, och Örnsköldsvik samt i Sundsvall och 
Timrå. En lokal kontaktperson inom Ånge kommun saknas fortfarande och vi ber 
personer i det området att ta kontakt med styrelsen. 
 

Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sitt medlemskap 
stöder vår förening. Era medlemsavgifter skapar förutsättningar för Träpatronerna att 
medverka till att sprida information om prostatacancer, så att den upptäcks i tid och - 
vilket inte är minst viktigt - att vi får en bra vård och behandling och slipper alltför 
långa väntetider. 
 
 
 
 
Sundsvall den 20 februari  2014 

 
 
 

Sture Henningsohn  Everth Lundin      Tord Berglund 
 

  
  
 

Anders Hörnblad             Sven Bodin         
 
 
  

Roland Östling Lars-Olov Högström 

 

     

 


