
   Patientföreningen 

    T-Pro 
        Föreningen för 
  Prostatacancerpatienter 
          i Örebro län. 

 

Protokoll fört vid Patientföreningen T-Pro:s årsstämma den 4 mars 2020. 

 
Plats: Scandic Grand Hotell och konferens, Örebro 

 

 

Närvarande: ca 31medlemmar i föreningen och närstående till dessa medlemmar. 

Före årsmötesförhandlingarna avåts en utsökt landgång samt te, kaffe eller mineralvatten. 

 

§ 1. Årsmötesförhandlingarna öppnades av föreningens vice ordförande Håkan Engman . 

Han inledde med en tyst minut för vår tidigare ordförande Miguel Bascuas, som dog den 17 

september 2019. 

 

§ 2. Frågan om årsmötets  stadgeenliga utlysning besvarades jakande. 

 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare  för årsmötet skedde på så sätt att Åke Eriksson 

valdes till ordförande och undertecknad Olov Sturzenbecker till sekreterare. 

 

§ 4. Åke E. tackade för förtroendet och fick godkännande av dagens dagordning. 

 

§ 5. Till justerare av dagens protokoll, tillsammans med ordföranden, och tillika rösträknare 

valdes 

Kjell Andersen och Johan Nyström. 

 

§ 6. Johan Nyström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 

En medlem, Holger Lundin, framförde tacksamhet för att tidigare aktiva urologer, bl.a. Sven-

Olof Andersson och kurator Elisabeth Skeppner tog initiativ till vår patientförening. 

 

§ 7 .Börje Jacobsson föredrog resultat- och balansräkning samt aktuellt medlemsantal= 214 

st. 

Börje fick några frågor om resultatredovisningen, som han besvarade. 

Överskottet i vår årsredovisning beror delvis på höjd medlemsavgift. 

Årsredovisning och resultat- och balansräkning lägges efter godkännande till handlingarna. 

 

§ 8. Revisorernas  berättelse presenterades av Ingemar Eriksson. Och revisorerna tillstyrkte 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 9.. Resultat- och balansräkning  fastställdes. 

 

§ 10. I enlighet med revisorernas förslag beslöts om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10. I enlighet med revisorernas förslag beslöts om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 11. Verksamhetsplan för 2020 föredrogs av Johan Nyström. 

Den sedvanliga seniormässan, där T-pro alltid varit representerad verkar enligt Hans-Olov 

Andersson inte bli av. 

Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes. 

Budgetplanen  för år 2020 föredrogs av Börje J. Den bifogas. 

 

§ 12. Beslut fattades om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen = 9 st.. Ingen är suppleant. 

 

§ 13. Något val av ytterligare styrelseledamot behövde inte göras. En ersättare för den 

bortgångne Miguel Bascuas gjordes enligt följande, forts. sid. 2: 

 

 

 

 

 



 

 

Forts. från sid. 1: 

 

§ 14. Val av styrelseledamöter och ersättare: 

Till ny ordförande efter Miguel B. valdes Håkan Engman med acklamation. 

 

Ledamöter som kvarstår under år 2020 

 

Håkan Engman, ordförande , 1 år 

Johan Nyström, omval, 2 år 

Hans-Olov Andersson, omval, 2 år 

Kenny Petersson, omval, 2 år 

Mary-Ann Liss, omval, 2 år 

Morgan Svensson, omval 1 år 

Olov Sturzenbecker, sekreterare, omval 1 år 

Börje Jacobsson, kassör, omval 1 år 

Som ny ordinarie ledamot på 2 år: 

Birgitta  Bergman 

 

§ 15. Till ansvarig för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister 

valdes Börje Jacobsson. 

 

§ 16. Till revisorer för verksamhetsåret 2020 omvaldes Ingemar Eriksson och Jan-Olof 

Thungren. Suppleanten Sven-Georg Eriksson kvarstår. 

 

§ 17.Val av ombud  till Prostatacancerförbundets ordförandekonferens i april 2019 skedde 

och mötet beslöt utse Johan Nyström och Håkan E. s.om föreningens representanter. 

 

§ 18. Valberedningen har haft vissa svårigheter att besättas. 

Mötet valde Arne Gustafsson och Stig Larsson, att kvarstå ännu ett år, där Arne G. är 

sammankallande. 

 

§ 19. Inga motioner hade inlämnats till styrelsen 

 

§ 20. Vår nye ordförande och tillika mångårig trivselreseplanerare Håkan Engman 

förberedde oss på, att den planerade resan i maj sannolikt kommer att gå till Vadstena, där 

kloster, klosterkyrka, många andra kulturella sevärdheter samt vacker bebyggelse och natur 

lockar. 

 

Grillutflykt till Gårdsjötorp planeras till juni månad i år. 

 

Börje J. anmodade medlemmarna att fundera på och föreslå någon föreläsare med 

angeläget ärende till hösten. Företrädesvis september månad.. 

 

Ingemar Eriksson framförde ett tack till styrelsen för det gångna året. 

 

§ 21. Ordföranden avslutade förhandlingarna och tackade för deltagande och 

uppmärksamhet. 

 

 

Vid protokollet:     Mötesordförande: 

 

 

Olov Sturzenbecker     Åke Eriksson 

      

Justeras: 

 

Håkan Engman, ordförande           Kjell Andersen        

Johan Nyström 

 

 


