Protokoll fört vid Patientföreningen T-pro:s årsmöte den 7 mars 2017.
Plats: Livin Hotell, Järnvägsgatan 22, Örebro
Närvarande: ca 40 medlemmar i föreningen tillsammans med några närstående.
Före årsmötet hölls ett intressant och informativt föredrag av Ingrid Alkebro,
speciallistsjuksköterska vid onkologkliniken vid USÖ och samordnare i
Cancerrådet CCR om kontaktsjuksköterskans roll i cancervården
§ 1.

Årsmötet öppnades av avgående ordföranden Kjell Lindblom. Han
erinrade om de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret och de
hedrades med en tyst minut.

§ 2.

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning besvarades jakande, då
ordföranden ca en månad före mötet sänt ut vederbörliga handlingar.

§ 3.

Till årsmöte valdes Nore Sundin som ordförande och Olov Sturzenbecker
som sekreterare.

§ 4.

Nore tackade för förtroende
godkändes av mötet

§ 5.

Till rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Gunnar
Norman och Arne Gustavsson.

§ 6.

Årsberättelsen föredrogs av avg. ordf. Kjell Lindblom, som bl. a.
konstaterade att föreningens medlemstal nu är uppe i 209 medlemmar.
Vice ordf. Håkan Engman rekommenderade vidare läsning på RCC
hemsida.
Föreningens
årsredovisning
innehållande
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning kommenterades av Kjell Lindblom
och Börje Jakobsson. Årsredovisning lades därefter med godkännande till
handlingarna.
Kassören
Börje
Jacobsson
påpekade
ett
fel
i
resultaträkning, som rättats till, varför en ny rapport hade tryckts upp.

§ 7.

Revisor Jan-Olov Thungren föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8.

I enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt beslutades, att årets resultat, ett överskott på
21 529:04 kr skulle överföras i ny räkning.

§ 9.

I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja ansvarsfrihet för 2016.

varefter

förslaget

till

dagordningen

§ 10. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att årsavgiften för 2018 skulle
bli oförändrat 150 kr.
§ 11. Årsmötet beslöt, att liksom tidigare gällande, inga arvoden skulle utgå för
uppdrag, som styrelsemedlem/suppleant och revisor/suppleant samt att

den som utför uppdrag för föreningen skulle ha rätt till ersättning för sina
faktiska kostnader för uppdragets utförande.
§ 12. Styrelsens
förslag
till verksamhetsplan
och
budget
för
2017
kommenterades av Kjell Lindblom och Börje Jakobsson varefter förslagen
godkändes.
§ 13. Mötet beslöt att antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen skall
vara nio, åtta ordinarie och en suppleant. Ordförande väljs på ett år
likson suppleanten.
§ 14. Valberedning bestående av P.O. Sköld, Lennart Kindbom och Lennart
Persson var inte närvarande på grund av sjukdom, men hade sänt en
hälsning och ett förslag genom avg. ordförande Kjell Lindblom. Deras
förslag att till ordförande för ett år välja Miguel Bascuas antogs och
beslöts.
§ 15. Johan Nyström, Gunnar Norman, Fredrik Ohlsson och Hans-Olov
Andersson kvarstår ett år efter valet 2016. Håkan Engman, Börje
Jacobsson och Olle Sturzenbecker valdes för 2 år. Till suppleant på ett år
valdes Kenny Petersson.
§ 16. Som ansvarig att sköta föreningens del av förbundets medlemsregister
omvaldes Börje Jacobsson
§ 17. Ingemar Eriksson kvarstår som revisor, sammankallande, ett år efter
valet 2016. Till revisor på ett år omvaldes Jan-Olov Thungren. Till
suppleant på ett år omvaldes Rune Nyström.
§ 18. Till ombud till Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 3-4 April
valdes Miguel Bascuas och Olle Sturzenbecker.
§ 19. Till valberedning valdes Kjell Lindblom, sammankallande, Assar Hörnqvist
och Tor Hammargren.
§ 20. Inga ärenden hade anmälts från styrelsen.
§ 21. Inga motioner hade inlämnats.
§ 22. Håkan Engman gav en preliminär plan för vårens gemenskapsutflykt till
Östergötland.
§ 23. Avgående ordföranden Kjell Lindblom gav en slutrapport från sina många
år som ordförande och tackade samliga ledamöter och revisorer för ett
givande och lärorikt samarbete. Avgående sekreteraren Assar Hörnquist
tackades särskilt för att han varit mer än "bara" sekreterare utan också
en personlig vän. Kassören Börje Jacobsson berömdes för att han lagt
ned ett pionjärarbete med föreningens hemsida. Ordförande Kjell
Lindblom och Assar Hörnquist belönades med fin bihonung genom Hans-O

Andersson.
De
båda
avgående
ledamöterna
skänktes
också
avgångspresenter från styrelsen. Ingemar Eriksson tackade avgående
styrelseledamöterna för deras slitsamma och framgångsrika arbete. Assar
Hörnquist gav ett slutord och framhöll föreningens växt från 70 till 209
medlemmar. Tidigare ordföranden Arne Andersson berättade att från
början, då han blev ordförande, fanns ingenting att börja med. Han
beskrev åren som ordförande som jobbiga men ett glatt och positivt
arbete. Han tackade för att allt detta förts vidare.
§ 24. Mötesordförande Nore avslutade årsmötet.
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