
    Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset.

Närvarande: Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson, 
                     Johan Nyström, Tor Hammargren och Hans-Olov Andersson.
                     Gunnar Norrman hade meddelat förhinder. Kennet Hasselgren 

  frånvarande utan meddelande.
                     Inbjuden gäst revisor Jan-Olov Thungren.

§ 1.  Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och hälsade Jan-Olov Thunberg 
        speciellt välkommen samt presenterade närvarande styrelsemedlemmar 
        för honom. Nyhet var att sammanträdet började med en kopp kaffe vilket 
        skall bli tradition.

§ 2.  Protokoll nr 84 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje informerade om föreningens ekonomi. I kassan finns 94 901 kr och 
        på två räntebärande konton 100 000 kr som gett cirka 1270 kr i ränta.
        Kjell meddelade att landstingsbidraget skulle troligen bli 21 000 kr.
        Föreningen har 182 betalande medlemmar.
        Den goda ekonomin föranledde en diskussion om vad pengarna skulle 
        kunna användas till. Kjell framhöll att de framförallt skull finnas i
        beredskap för den dyra föreläsningsverksamheten. Johan undrade om vi 
        inte även skull kunna använda dem till något som gav föreningen goodwill, 
        t ex någon form av bidrag till prostatacancerforskning. Assar förslog att t
        ex sjukvårdspersonal som jobbar med våra medlemmar skulle kunna få 
        bidrag/stipendium om de vill vara med på någon form av 
        fortbildning/konferens. Diskussionen kommer att fortsätta.
        Börje fick klarsignal att teckna nytt supporteravtal med Björn Lundén.
 
§ 4.  Revisor Jan-Olov Thungren gavs tillfälle att kommentera föreningens 
        ekonomi och verksamhet. Han menade att det var positivt med den goda
        ekonomin och medlemsutvecklingen samt att styrelsen och i synnerhet 
       dess ordförande gör ett bra jobb.

§ 5.  Hans-Olov redogjorde för träffen med PRO Wästerringen den 20/10, som 
        han menade ha varit lyckad och att även dess ordförande Åke Eriksson var 
        positiv till mötet. Hans-Olov såg fram mot flera PRO-träffar.
        Vid kommande träff med PRO City 10/11 skulle Håkan, Hans-Olov och 
        Gunnar medverka. 
        Kjell påminde om träffen med Håkan Florin 31/10 kl 15 på Livin. Assar, 
        Håkan och Gunnar deltar.
        Medverkan vid Seniorfestivalen 4/10 utvärderades. Det ansågs positivt 
        med den nya placeringen nära biodlarna. Börjes tv-program uppskattades.
        Mycket av vårt materiel plockades.
        Anskaffning av ytterligare roll ups diskuterades och slutsatsen blev att det 
        räcker med att inköpa ytterligare en och då med lokal utformning.

§ 6.  Den tidigare diskuterade gåsmiddagen i november slopades på grund av 
        för kort tid för undersökning av medlemsintresset. Håkan fick i stället 
        uppdraget att undersöka möjligheten att ordna en ”gemenskapsmiddag” 



        lördagen den 24/1 2015 kl 15 och både Håkan och Hans-Olov hade förslag 
        till musikunderhållning. Håkan skulle ha färdigt program till kommande 
        styrelsemöte.
        Håkan arbetar även vidare med programmet för Gemenskapsdagen 2015, 
        som Håkan också förelägger styrelsen vid nästa möte.
        Gunnar hade meddelat att Samtalsgruppen fungerade bra.
        Kjell berättade att iCope  -  Janssens program -  nu finns presenterat på 
        PCF:s hemsida.
 
§ 7.  Johan rapporterade från Cesams 30-årsjubileum och ansåg att det varit en 
        trevlig konferens som gett goda personkontakter.

§ 8.   Kjell redogjorde för de närmast kommande arrangemangen.
         10/11 träff med PRO City.
         3/2 2015 föreläsning med Bengt Johansson
         3/3 2015 årsmötet
         Kjell berättade att han även haft kontakt med Ove Andrén om föredrag om
         ”sammanhållen vårdprocess” någon gång under 2015. Johan 
         undrade om inte Mats Björeman skulle vara mera lämplig som 
         föreläsare eftersom det inte skulle handla om specifikt prostatacancer och 
         Mats har en central position i RCC-arbetet.
         Kjell nämnde även att han börjar undersöka lämplig föreläsare om 
         benskörhet.
 
§ 9.   Börje kommenterade arbetet med hemsidan och att ett datorhaveri gett 
         honom en del problem. Han efterlyste fotografier från våra olika   
         aktiviteter.

§ 10. Johan informerade om RCC-arbetet i Patientrådet. Han beviljades bidrag 
         till resekostnaderna vid deltagandet i Workshop den 8/12. Han fick  
         uppdraget att då undersöka satsningen på prostataforskning med tanke på
         att vår sjukdom är den största bland cancersjukdomar och även har 
         största dödligheten. Vi ser sällan den forskningen nämnas, i stark kontrast
         till Cancerfondens satsning på Rosa Bandet.

§ 11. Kjell berättar om intervjuerna i NA och lokalradion i samband med 
         Dambers besök. 

§ 12. Lottericentralens nyhet om skraplotter ansågs inte vara av intresse. 

§ 13. Kjell gav kort information om några skrivelser.
 
§ 14. Johan informerade om att det nybildade regionförbundet bör bevakas med
         hänsyn till att ny motsvarighet till landstingskatalogen skall produceras 
         och fick därför uppdraget att kontakta Pia Delin Stadig, LHR, för att 
         gemensamt arbeta för att patientorganisationerna beaktas i den nya 
         publikationen.

§ 15. Nästa styrelsesammanträde är 25/11 med dessförinnan lunch med våra 
         damer 22/11

§ 16. Ordförande avslutade mötet kl 17.40

         Vid protokollet: Justerat:

        Assar Hörnquist Kjell Lindblom
        Sekreterare ordförande
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