
Patientföreningen                                           Protokoll 79; 2013-11-19 

T-Pro 
föreningen för prostatacancerpatienter 

i Örebro län med säte i Örebro kommun. 

 

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset 

Närvarande: Hela styrelsen.  

 

§ 1 Ordförande Kjell öppnade mötet.  

Protokoll nr 78 lades till handlingarna utan kommentarer. 

§ 3 Revisorerna hade inbjudits till mötet men ingen av dem hade infunnit sig. 

§ 4 Börje redogjorde för föreningens aktuella ekonomi. I kassan finns 81 841 kr förutom det 

räntebärande kontots 50 000 kr, som kommer att ge 490 kr i ränta. Föreningen har 169 medlemmar. 

§ 5 Förnyade försök att få kontakt med PRO och SPF diskuterades. Gunnar 

menade att sådana kontakter knappast skulle ge flera medlemmar men att  

det ändå skulle vara viktigt att informera dem om vår verksamhet. Hans- 

Olov och Kjell fick uppdraget att skicka en inbjudan till några av föreningarna i Örebro. 

Kjell meddelade att IUC:s skyltfönster är bokat 6-13 maj 2014. 

§ 6 Hans-Olovs förslag att nominera Dag Sandblom till PCF:s hedersutmärkelse  

diskuterades och antogs av mötet. 

§ 7 Börje kommenterade sitt utkast till Gemenskapsdagen 2014 på Vättern.  

Han och Hans-Olov kompletterar utkastet med uppgifter om bussfärden till  

Askersund till nästa sammanträde. 

Gunnar meddelade att Samtalsgruppen fungerar bra och Kjell  

informerade om resultatet av första Filmkvällen på Livin´. Deltagarna, ca  

15 st, hade uttalat sig positivt om kvällen och lokaliteterna, möjligen blev  

fílmvisningen i längsta laget. 



Förslaget till Vinterinformation antogs utan kommentarer. 

§ 8 Kjell kommenterade bladen om kommande arrangemang. Styrelsen  

samlas kl 18 före Ralph Peekers föredrag den 26 november i Wilandersalen på USÖ. 

§ 9 Börje redogjorde arbetet med hemsidan som nu visar ökad  

besöksfrekvens. Han meddelade att han närvarar vid PCF:s konferens i  

Stockholm den 21 november om hemsidesarbetet. 

Johan betonade vikten av att de sociala medierna beaktas. 

Kjell framhöll vikten av att någon mera än Börje borde vara insatt i arbetet 

med hemsidan och hoppades att en föryngring av styrelsen skull underlätta det. 

§ 10. Håkan och Johan kommenterade RCC-arbetet som de är engagerade i.  

Håkan meddelade att han deltagit i en konferens 9-10 november om ut- 

bildning i patientinflytande i en förbättrad cancervård samt att nästa steg i den utbildningen sker den 14 
februari 2014. 

§ 11 Föreningens debattartikel om screening, som införts i NA den 1/11, hade 

fått ett gensvar i NA den 16/11. Liksom vid tidigare tillfälle, då de gjort ett  

bra arbete, fick Johan och Gunnar även nu uppdraget att skriva ett utkast  

till svar på inlägget 16/11 och hade då ett underlag i några reflektioner  

från Assar. Utkastet borde vara klart inom två veckor för att debatten skall hållas levande.  

§ 12 Nästa styrelsemöte sker den 28 januari 2014 då alla i styrelsen borde vara  

närvarande eftersom flera papper skall undertecknas inför årsmötet den  

4/3. Därefter är det styrelsemöten den 1/4 och 20/5. 

§ 13 Ordförande avslutade mötet kl 17.30. 

 

Vid protokollet:                                                                                                      Justerat: 

 

Asar Hörnquist                                                                                                       Kjell Lindblom 

Sekreterare                                                                                                              Ordförande 

 


