
  
 
Protokoll nr. 120 

 

Styrelsemöte i T-pro den 1 oktober 2018 klockan 13.00. 

 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral 

 

Närvarande: Hela styrelsen, med några undantag den första timmen, då osäkerhet 

om mötestiden förelåg. 

 

§ 1.  Ordföranden öppnade mötet. 

 

§ 2.  Föregående protokoll nr 119 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 3.  Ekonomin föredrogs av kassören, Börje Jacobsson: 

 Behållning på SBAB: Skr 105,764:01 

 på plusgiro den 28 september: Skr 31,449:26 

 

§ 4.  Föreläsningen med Tobias Nordström och Calle Waller den 5 sept på City 

 konferens uppskattades mycket. 

  Johan Nyström fick en fråga från Calle Waller om han kunde få någon rätsida 

 på vart pengarna för Standardiserat vårdförlopp tagit vägen i Region Örebro. 

  Johan har efter efterforskningar viss chans att få ett svar på detta. 

 Beträffande kommande föreläsningar liknande dem, vi haft de senaste åren, 

 men som besökts av allt färre för varje gång: Vi anordnar inga föreläsningar 

 utan ger en kort sammanfattning om medicinskt och administrativt läge av 

 någon av oss i föreningen och gör det i samband med någon social aktivitet, 

 såsom grillfest eller bussutflykt. 

 

§ 5.  Miguel har flera förslag på evenemang -event- som skulle inbringa både 

 pengar och anseende i Örebro. T.ex. golftävling, cykeltävling eller skidtävling i 

 Karlslund. 

 

§ 6.  Morgan har varit på utbildning för nya styrelseledamöter och gav en kort 

 sammanfattning av vad som hade presenterats. Han var själv nöjd med att ha 

 deltagit och fått en del nya kunskaper och lärt känna lite av PCF:s personal och 

 förbundets innehåll samt lärt känna medlemmar i andra föreningar. 

 

§ 7.  Patientföreningarna i nybildade ”Livsgnistan” har haft konstituerande möte 

 den 28 september. Miguel B. och Hans-Olof Andersson(HOA) är T-pro:s 

 representanter. 

 Bröstcancerföreningen var också närvarande men Blodcancerföreningen kunde 

 beklagligtvis inte närvara p g a en begravning inom föreningen. Gynekologi-, 

 mun-och hals- och lungcancerföreningarna kommer också att tillhöra

 ”Livsgnistan”. 

 

§ 8.  Övriga  frågor: 

 -Lokalplanering: Vi har nu skidföreningens lokal i Karlslund.  

 Föreningen Kents gubbar har begärt att få vara i lokalen var fjortonde dag 

 några timmar, vilket beviljats. 

 För övrigt får de olika föreningarna samsas om utnyttjande. 

 

 -Nätverket mot cancer, där vi är medlemmar, är enligt Miguel en sorglig 

 historia. Katarina, som tidigare var ordförande i nätverket, är angelägen om 



 att allt skall fungera och nätverket vara aktivt. Den nuvarande ordföranden 

 har svårt att få något konkret gjort för närvarande. 

 Vi väntar fram till Världscancerdagen den 4 februari 2019 för att se om något 

 händer, annars lämnar vi föreningen nätverket igen. 

 

 Seniormässan den 6 oktober: Vi försöker att samarbeta med 

 bröstcancerföreningen, som har sitt stånd nära oss på hörnet. 

 Vi föreslår att så många av oss som möjligt samlas klockan 09.00 vid vårt bord 

 på Conventum Arena. Därefter delar vi på ca tvåtimmarspass enligt följande: 

 09.00 – 11.30 - Miguel och Börje J. 

 11.30 – 13.30 - Håkan E. och Morgan 

 13.30 – 16.00 - Marianne och Olle 

 däremellan är övriga i styrelsen välkomna för längre eller kortare stunder 

 under dagen. 

 

§ 9. Anhöriggruppen samlas i vår lokal den 10 oktober kl. 14.oo 

 

§ 10. Samtalsgruppen för män samlas den 11 oktober kl. 14.00 

 

§ 11. Jullunch planeras till den 3 eller 4 december klockan 13.00 på ”4:e våningen”. 

Tidpunkten förhandlas mellan Miguel och restaurangens ledning. 

 

§ 12. Kommande styrelsemöten: I princip den första måndagen i varje månad kl. 

13.00I januari blir inte något möte.I december infaller mötestiden ev. med 

jullunchen. Vi bestämmer det vid NÄSTA styrelsesammanträde den 5 

november kl. 13.00 i vår ”nya”lokal. 

 

§ 13. Håkan refererade RCC-möte med bl.a. Johan Ahlgren, som inlevelsefullt 

beskrivit en del uppgifter 

 

§ 14. Vi beslöt att Miguel Bascuas skulle väljas in i Cancerrådet med Johan Nyström 

som ersättare. 

 

§ 15. HOA har haft kontakt med PRO i  Närkes Kil. För dem är onsdagar mötestid, 

och den dagen kan inte HOA komma till dem. Det blir därför inte något av 

detta i år och förmodligen inte nästa år heller. Ingen annan PRO-förening har 

hört av sig för kontakt med oss 

 

 

Miguel avslutade dagens möte. 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

 

Olov Sturzenbecker     Miguel Bascuas 

Sekreterare       Ordförande 


