
 
 

       
 

Här kommer ett utdrag från vårt  
senaste styrelsemöte den 31 jan 2003 

  
 

Närvarande: Sture Henningsohn, Tord Berglund, Lennart Lundsten, Eilert Rönnquist, Sune 

Nordström, Lars-Olov Högström, Anders Hörnblad, Arne Brorstad och Inga-Lill Själander 

via nätet.  

 

Inledning 
Ordförande Sture hälsade alla välkomna och påpekade att så här många har vi 

nog aldrig varit på ett styrelsemöte. Det här blir sista mötet före årsmötet. 

 

Kassören 
Kassör Lennart inledde med att vi har väldigt god ekonomi.  
 

Efter golfen i Timrå har vi betalat in en stor summa till vårt förbund eftersom 

detta var Mustaschkampen. Golfen kommer inte att köras helt i vår regi i år så 

där vet vi inte hur det blir.  
 

Just nu jobbas det med budget för kommande år. 

 

Webbmastern 
Lars-Olov berättade att vi just nu är 881 medlemmar. Varav 93 st är kvinnor. 

 

Medlemsregistrator 
En medlem i vår förening som heter Lennart Skoglund har erbjudit sig att hjälpa 

oss med detta eftersom Lars-Olov får andra uppgifter i styrelsen. Nämnda 

Lennart har varit hem till Lars-Olov och gått igenom det hela och det kommer 

att bli en bra lösning. 

 

Jubileumsskriften 
Undertecknad meddelade att allt har rullat på bra. I går lämnades materialet över 

till Ågrenstryck i Bjästa som skall trycka skriften. Leveranstiden är en dryg 

vecka. 

 

Snack-Kaféerna 
Alla var rörande eniga om att detta har blivit en dunderstor succé. Dom 4 Kafé-

erna i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik har hela tiden ökat i 

besökare. Nu ligger varje tillfälle på ca 20 besökare varje gång. Vi fortsätter att 

öka attraktionskraften på Kaféerna med intressanta föredragshållare. 

 



Årsmötet 
Lördagen den 25 mars smäller det till med vårt jubileumsårsmöte. Att det för 

första gången blir på en lördag beror på att många som jobbar och vill besöka 

årsmötet har påpekat detta. Det är inte bara pensionärer bland våra medlemmar. 
  

Föredragshållare denna gång blir Prostatacancerförbundets generalsekreterare 

OLOV BERGGREN och ULRIKA RÖNNINGÅS, onkologen, Sundsvall. Hon 

skall prata om ”Erfarenheter av tecken och symtom hos män med avancerad 

prostatacancer”. 
 

Eftersom det blir lite extra festligt på detta möte så beslutades att gå ut till våra 

medlemmar och be dom föranmäla sig, via telefon och hemsida. Vi vill betona 

att det inte är något tvång för att gå på mötet utan ett önskemål. 
 

Transporter ordnas som vanligt av Anders Hörnblad för medlemmar från Örn- 

sköldsvik och Ådalen.  

 

Övriga frågor 
Inga-Lill tog upp frågan om vi även i år skall vara med på Lastbilsträffen i Ram-

sele. Det tyckte alla. Eilert Rönnqvist och Anders Hörnfeldt bestämde direkt att 

dom ställer upp även i år. 

 

 

Sekreteraren 

 

 

 
 


