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God fortsättning på helgen.  

Nu har det gått ett år där jag har haft förmånen att sitta vid rodret i båten. Det har varit ett mycket 

framgångsrikt år för den här skutan. Vi har haft en besättning som inte haft svårt att fatta beslut, jag 

tänker på när frågan om köp av bilen kom upp på styrelsemötet. Då var det 10 händer i luften för JA. 

Det köpet öppnade för så mycket mer, helt plötsligt kunde vi nå hela Värmland på ett bättre sätt. 

Kostnaden finansierades genom att vi sålde reklam på bilen, blev nog även ett överskott där. 

Vi har varit på ( om jag räknade rätt på aktiviteter 2017 på hemsidan ) 148 olika aktiviteter. Det har 

varit allt från fisketävlingar, loppisar, antikmässa, fotboll, butiker, ishockey, modemässa, vinterbad, 

linedance, fritidsmässa, möten med landstinget och restauranger som skänkt dricks. Har säkert glömt 

något men kolla på hemsidan www.pcfvärmland.se  Många av våra livsmedelsbutiker i Värmland har 

bidragit med att sälja våra pins och reflexer i sina kassor. TACK ALLA SOM BIDRAGIT STOR SOM LITEN 

ALLT TILLSAMMANS BLIR MYCKET. 

Det är knappt så man tror det själv, men i år kan vi troligtvis bidra med 500 000:- till fonden mot 

prostatacancer. Det skulle innebära att vi på 5 år har avsatt 1 000 000:- bra jobbat alla. 

Sen är det ju det här med medlemsutvecklingen, jag har ju puffat för att om alla värvade en så skulle 

vi bli en av Sveriges största prostatacancerföreningar. Det har väl inte hänt än men vem vet. Men all 

vår aktivitet har gjort att vi blivit 150 st fler i år, i skrivande stund är vi 555 betalande medlemmar.  

Hoppas vår strategi inför 2018 att ha medlemsmöten runt om i Värmland i stället för bara i Karlstad, 

kan öka vårt medlemstal, men då behöver vi hjälp med någon som vill bli lokal kontaktperson. Jag har 

idag lokalombud i Årjäng och Gunnarskog, där kommer vi att ha möten under januari. Så känner du 

för att bli lokalt ombud hör av dej, vi behöver någon som kan ordna med lokal och fika. 

Livet rusar på och snart är det årsmöte igen, är det någon som har intresse av att ingå i besättningen 

på prostatacancerbåten så hör av er till oss i styrelsen. Jag och sittande styrelse kan tänka sig att sitta 

kvar men det skadar inte men lite konkurrens. Personligen skulle jag mycket väl kunna kliva åt sidan, 

och ägna mig helt åt olika aktiviteter i stället. Det är så många som hör av sig nu och vill att vi ska 

delta så det är svårt att räcka till. Det har redan börjat fylla på kalendern för januari. 3 januari 

medlemsmöte Årjäng, 6 januari Hertsöga fotbollscup idrottshuset i Karlstad, 7 januari Helltons 

damhandboll idrottshuset i Karlstad, 13-14 januari Husbilslandet i Kristinehamn och 16 januari 

medlemsmöte i Gunnarskog. Det är tur att man är pensionär. 

Vi går ju mot ett valår så nu gäller det att fråga våra politiker hur de ser på prostatacancervården. 

Vi har ju bedrövligt långa väntetider, någon säger att statistiken inte stämmer och att det är fel 

registreringar. Det argumentet håller inte, det behövs mer resurser. Klarar inte Värmlands läns 

landsting av sitt uppdrag får de väl köpa tjänster av andra. Det finns kapacitet på andra håll i landet, 

det är inte rimligt att behöva vänta på en operation i 3 månader. Så vi måste höja vår röst, där är det 

viktigt att vi är många. SÅ KOM IGEN NU VÄRVA EN GRANNE, EN VÄN ELLER EN ANHÖRIG alla är 

välkomna och 200:-/år har de flesta råd med. 
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