Patientföreningen

Styrelseprotokoll nr 65: 24 jan 2012.

T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Närvarande: Hela styrelsen utom Håkan Engman som meddelat förhinder.

§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat.
§ 2 Protokoll nr 64 lades till handlingarna utan kommentarer. Protokoll nr 63
korrigerades genom att dateringen 18/11 ändrades till 18/10.
§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser.
Till ordförandekonferensen i Solna den 16-17 april anmäls Håkan och Assar.
Träff med Stödpersonerna och Elisabeth Skeppner sker 17 april kl 16.00-17.30
med Urologens, USÖ, konferensrum som lokal.
Ett tack hade kommit från PCF för försäljningen av Blå Band.
En inbjudan för rehabilitering v 9 alt 21 hade kommit från Lydiagården. Mötet
beslöt att den skulle bifogas ”Vårinformation” till våra medlemmar.
En broschyr ”Att återfå balans & livsglädje” hade kommit från CTRF.
PCF:s grafiska profil finns i form av en USB-sticka hos Kjell, liksom konkreta
dokument och föreskrifter.
Kjell meddelade att han gett PCF tillåtelse att använda vårt föreningsregister
vid
utsändning av en enkät till våra medlemmar, vilket mötet nu godkände.
§ 4 Börje informerade om att kassabehållningen den 16/1 var 78 522 kr. Bidrag
från
Landstinget hade då inte inkommit liksom sponsorbidraget från Rejmes. Börje
och Lennart U hade deltagit i Skatteverkets information om beskattningsregler
för föreningar men inget av intresse för T-Pro hade framkommit.
Mötet föreslog att vid dubbelbetalning av årsavgiften borde extrainbetalningen
kunna tolkas som gåva till föreningen och bokföras på sådant sätt.
Antalet medlemmar är f n 145 st.

§ 5 Läget i arbetsgrupperna redovisades.
Kjell redogjorde för läget beträffande gästföreläsare och att det enda klara var
Jan-Erik Johanssons medverkan vid årsmötet i mars. Håkan arbetar
förtjänstfullt
med möte i Lindeberg och inbjudan hade kommit från sjukhuset i Karlskoga den
15/2. Vid detta skall Kjell, Assar, Lennart K, Lennart U, och ev. Stig delta
för att informera om vår förening. Kjell meddelar senare vem som kör och när vi
träffas vid Scandic, Västhaga.
Inbjudan till RCC-möte den 20/3 i Örebro kl 14.00-18.00 i Fagerbergrummet på
USÖ, M-huset, hiss M3. Anmälan sker senast 14/3 och preliminärt utsågs Håkan
och Per Olov samt någon av de nyvalda vid årsmötet i mars.
Deltagande i Hallsbergsmässan 20-21 april diskuterades. Vi borde samarbeta
med BCF. Kjell kontaktar Hans Karlsson om hans deltagande och Assar lovade
vara närvarande på fredag (kl 13-19) och Börje på lördag (kl 10 – 15). Några
fler
borde ställa upp. Fråga om hjälp borde ställas på årsmötet.
Arbetet med jubiléet behandlades. Håkan hade kommit med ett utkast och
Lennart K hade pratat med Nobelmuséet och funderat på lunch vid
Strandkanten.
Stig pratade väl om Ryttmästargården i Skövde. Lennart och Stig fick uppdraget
att kontakta icke närvarande Håkan och ta fram ett slutförslag till kommande
styrelsemöte.
Kjell redogjorde för bekräftat bidrag från Landstinget bl a 15 000 kr i
projektbidrag för arbetet med hemsida och broschyr. Pengar finns nu för
arbetet
som måste komma igång. Börje och Lennart U hade gjort några undersökningar
och Börje fick i uppdrag att samla arbetsgruppen och att i bokföringen särskilja
de utgifter som hör samman med kostnader för arbetet med hemsidan och
broschyren.

Kjell redogjorde för kontaktförsök med Ove Andrén för en ny träff med
urologerna på USÖ. Ove är dessvärre sjukskriven så inga besked har kommit om
tidpunkt för urologträff och ingen reaktion på förslaget 20/3.
Även fortsatta arbetet med septemberaktiviteterna ligger nere tills Ove kommer
åter.
Kjell meddelade att Rejmes även i år sponsrar med 5000 kr men efterlyser
arbete för flera sponsorer.
Kjell och Assar hade påbörjat ett blad ”Vårinformation” som skulle kunna
sändas till medlemmarna i månadsskiftet februari-mars.
Kjell redogjorde för försök att få ny debattartikel i NA, artikel som tydligen inte
godkänts.
§ 6 Börje redogjorde för arbetet med de kommunala föreningsregistren. Hans
arbete
har nu resulterat i att T-Pro finns med i fyra kommuners föreningsregister. Han
fortsätter sitt ambitiösa arbete.
§ 7 T-Pro har nu ansökt om medlemskap i HSO. De har årsmöte den 20/3 och
Kjell
har för avsikt att delta. Vi är även inbjudna till HSO:s ordförandekonferens
14/2.
§ 8 PCF tar beslut om vem det är som får förbundets hedersutmärkelse den
23/2
och det delas ut vid PCF:s ordförandekonferens i april, så det är osäkert om vi
vet något före vårt årsmöte i mars.
§ 9 Handlingar med anknytning till årsmötet behandlades. Börje skall granska
Kjells
förslag till budget och Börje skulle utarbeta bladet ”Inbjudan” kopplat till
inbetalningskort. Övriga handlingar godkändes av mötet.
§ 10 Kjell redogjorde för samtal med Prostatanytts redaktör Torsten Sundberg
om bl
a vårt förslag att han borde intervjua Suzanne Högfeldt. Mötet diskuterade även
om vi liksom en del andra föreningar borde starta samtalsgrupper t ex

anhöriggrupper. Men flera betonade svårigheten att samla en grupp
intresserade och nämnde även det ringa intresset för stödgruppskontakter.
Mötet beslöt att förslaget borde diskuteras när Stödgruppen samlas och då
även Elisabeth Skeppners erfarenheter kan komma till användning.
§ 11 Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum den 21 februari.
§ 12 Ordförande avslutade mötet kl 17.30

Vid protokollet:

Justerat:

Assar Hörnquist

Kjell Lindblom

Sekreterare

Ordförande

