
TRÄPATRONERNAS ÅRSMÖTE 2022 
Torsdag den 17 mars hade Träpatronerna sitt årsmöte. Det var det första årsmötet på två år där vi 
kunde samla många medlemmar. Totalt hade ett femtiotal mött upp i Pingstkyrkans lokaler i 
Sundsvall. 

 

 

Tyvärr hade vår ordförande blivit sjuk (vilket även drabbat den tilltänkte sekreteraren och 
valberedningens ”ropare”) så Lars-Olov Högström höll inledningsanförandet och hedrade de 
kamrater som under året lämnat oss. 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid. 



Till ordförande valdes Roland Östling och han ledde årsmötesförhandlingarna med bravur med Inga-
Lill Själander som sekreterare. 

 

Hela årsmötet spelades in på film och återfinns på adressen https://youtu.be/_MiUkBVlKRg 

Till justeringsmän valdes Göran Kramer och Lennart Nyberg 

Lars-Olov föredrog verksamhetsberättelsen och kommande års verksamhetsplan. 

Ur verksamhetsplanen för 2022 kan saxas 

 Sverigeresan besöker Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall 
 Vi startar upp snackkaféer i Härnösand och Örnskoldsvik 
 Fortsätta snackkaféer i Sundsvall och Sollefteå 
 Länsomfattande aktiviteter under november månad 

Även budgeten för kommande år fastställdes 

  



Revisorerna läste upp revisionsberättelsen där de föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 
och så blev även beslutet. 

 

Årsavgiften beslutades vara oförändrad 150 kronor per år och ett familjemedlemskap kostar 200 
kronor. Alltså bara 50 konor extra för maka/maka sambo/partner.  

Därefter vidtogs valen. 

Ordförande ett år: Sture Henningsson 

Medlemmar 2 år 

Lennart Lundsten, Sundsvall omval 

Bo Näslund, Matfors, omval 

Sune Nordström, Sundsvall, omval 

Lars-Olov Högström, Sundsvall, omval 

Årsmötet tyckte att revisorerna hade skött sig bra och Håkan Olsson och Sven Åke Grip omvaldes. 

Till ombud till Prostatacancerförbundets årsmöte Tord Berglund.. 

Det förelåg inte några förslag från styrelsen eller några motioner så ordföranden kunde förklara 
mötet avslutat. 



Efter mötet intogs fikat med mackor från Lavinen i Sundsvall. Många intressanta diskussioner fördes 
under fikarasten 

 

Efter fikat talade Johan Styrke bland annat om Organiserad Prostatacancer Testning (OPT) Hela hans 
anförande finns utlagt på Youtube under adress https://youtu.be/bhzOZY3YHSk varför någon 



ytterligare information om hans anförande inte kommer i detta referat utan gå in och följ hela 
anförandet i stället 

 

Efter Johan anträdde Ylva Drevstad områdesdirektör närsjukvårdsområde söder scenen och talade 
om  

 Nära Vård 
 Vägen in till sjukvården 

 

Hon visade bland annat dessa kontaktvägar  
• RINGA Du kan alltid ringa till 1177. Hos 1177 får du individanpassade råd av en sjuksköterska 

om vad du kan göra själv eller vart du ska vända dig om du behöver sjukvård. 

• E-TJÄNSTER Om du loggar in på 1177.se kan du förnya dina recept och avboka dina tider! 



• HÄLSOCENTRAL När ditt sjukvårdsbehov är större men inte akut ringer du till din 
hälsocentral. Du får prata med en sjuksköterska som ställer frågor om dina besvär och 
symtom. Sjuksköterskan gör utifrån det en bedömning om och när du behöver träffa en 
läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator eller annan vårdpersonal.  

• BESÖKA Vid hälsocentralerna finns avsatta tider för akuta besök till den vårdgivare som det 
bedöms att du har behov av att få en bedömning ifrån. 

• FRÅGOR OM LÄKEMEDEL När du har frågor om dina läkemedel ringer du till 
Läkemedelsupplysningen, telefonnummer 0771-46 70 10 

• AKUTEN När du inte kan vänta på vård, till exempel vid plötslig svår sjukdom eller skada ska 
du vända dig till akuten. Akutmottagningar finns öppna dygnet runt på våra sjukhus i 
Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Patienter med störst behov av vård tas alltid om hand 
först. 

Vi hoppas även att kunna publicera hennes anförande på Youtube 

 

 

 

 

 


