
Patientföreningen                    Styrelseprotokoll 71: den 9 okt. 2012

T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter 

i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Närvarande: Hela styrelsen utom Johan Nyström, Stig Larsson och Per Olov Sköld vilka meddelat 
förhinder.

§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Protokoll nr 70 lades till handlingarna utan kommentarer. 

§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser. Elisabeth Skeppner disputerar 

19/10 kl 13 i Wilanderssalen. Assar och Hans-Olov lyssnar på henne och 

överlämnar blommor från T-Pro.

Mötet beslöt att inte inköpa flera blå kepsar från PCF för tillfället.

Från Patientnämnden vid Örebro Landsting hade kommit erbjudande att 

informera om nämndens arbete. Börje fick uppdraget att på Hemsidan informera

om hur man kan kontakta nämnden vid behov.

Kjell meddelade att han kontaktat artikelförfattaren Marita Hellberg-Danielsson 

med anledning av ett tendentiöst sätt i LATTE av 6/10 att presentera antalet fall 

som drabbas av bröstcancer respektive prostatacancer, ”7000 kvinnor får 

bröstcancer varje år, 260 män i länet får prostatacancer varje år”.

Kjell berättar att han kontaktat PRO och SPF om problemen med 

läkemedelssubventioner för nya, effektiva men dyra läkemedel. Kontakten 

kommer att utvecklas.

Kjell och Johan har träffat bl a Karin Wettermark Jonsson från landstingets 

ledningskansli och fått positiv reaktion på förslaget att patientföreningarna 

borde presenteras i Landstingskatalogen.

§ 4 Börje informerade om kassabehållningen. 50 000kr finns på ett räntebärande 

konto och 70 092 kr på föreningens pg-konto. Antalet medlemmar har ökat till 157 st. 

§ 5 Kjell berättar att samtalsgruppen nu kommit igång tack vare Hans Joelsson. Han 



skall tyvärr flytta utom länet vid årsskiftet. Flera andra i samtalsgruppen har 

förklarat att de kan ta över ledningsansvaret.

Till vinprovarkvällen har hittills endast 7 anmält sig, trots uttalat intresse vid

årsmötet. Gruppen borde bestå av minst 10 personer när anmälningstiden går ut.

Beslöts att lunchen med ”styrelsedamerna” den 8/12 skall intagas i Mogetorp. 

Håkan vill ha anmälan från de som ämnar delta. Han återkommer med tid för 

måltiden.

Mötet beslöt att avgiften vid Gemenskapdagen 2013 skulle vara 100 kr per 

deltagare och föreningen svarar för kostnader upp till samma nivå som 2012, dvs 

30 000 kronor.

§ 6 Kjell redogjorde för Gästföreläsarläget. Närmast föreläser våra urologer den 

7/11 kl 18.30 i Bohmanssonsalen. Kjell, Håkan, Assar och Hans-Olov kommer i 

god tid och sköter utdelning av broschyrer och försäljning av Blå Band.

§ 7 Beslöts att vid årsmötet 5/3 bjuds medlemmarna på smörgåstårta. Marie-

Louise Forsberg-Fransson har lovet medverka med inledningsanförande om för 

föreningen aktuella saker.

§ 8 Ca 50 medlemmar har nu lämnat sina e-postadresser. Börje fick uppdraget att 

undersöka möjligheterna att ha två adresslistor, en för e-post och en för vanlig post.

§ 9 Hemsidan börjar nu fungera och ser snygg ut även om en del justeringar 

behöver göras. 

§ 10 Håkan redogör för RCC-möte i Uppsala den 2/10, som han tyckte var givande. 

Nytt möte sker redan 22/10.

§ 11 Nästa styrelsemöte hålls 27/11 kl 15.

Styrelsemöten 2013 blir 12/2, 16/4 och 21/5

§ 12 Ordförande avslutade mötet kl 17.05

Vid protokollet:                                                                         Justerat:

Assar Hörnquist                                                                         Kjell Lindblom

Sekreterare                                                                                Ordförande
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