
 
 
 

    Patientföreningen 

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

Närvarande: Hela styrelsen med undantag av Stig Larsson som meddelat förhinder. 
 
§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarade mötet öppnat.   
 
§ 2 Protokoll nr 72 lades till handlingarna utan kommentarer.   
 
§ 3 Kjell gick igenom en rad inkomna skrivelser, bl a ett tack från PCF för bidrag till 
     Fonden mot Prostatacancer med 2800kr med anledning av försäljning av Blå    
     Band.    
 
§ 4 Börje informerade om föreningens ekonomi. Utöver 50 297 kr på räntebärande  
      konto finns i kassan 33 729 kr. I beloppet ingår 5000 kr som sponsorbidrag från  
      Remjes i Örebro men ej det utlovade bidraget på 15 000 kr från Landstinget.  
      Kjell skall träffa vd för Möllers Bil den 8 februari och för ICA Maxi i Örebro den 14  
      februari i syfte att diskutera sponsring. 
      Föreningen har f n 167 medlemmar. 
  
§ 5 Kjell meddelade att han skall träffa representanter för SPF Örebro den 7  
      februari och för SPF Lerbäck den 25 april. Kontakt med PRO Örebro är  
      fortfarande haltande.   
 
§ 6  GEMENSKAPSDAGEN den 4 maj diskuterades och Håkan fortsätter planeringen  
      men har problem med att en del turistföretag inte börjat sommarbokningarna. 
      Kjell kommenterade den positiva utvecklingen av SAMTALSGRUPPEN. Under  
      2013 samlas man andra torsdagen varje månad kl 15.30 på Märtas Café. 
      VÅRINFORMATION 2013 kommenterades och korrigerades inför utskick  
      samtidigt med inbjudan till årsmötet. 
 
§ 7 Inga förändringar har skett beträffande planerade föreläsningar under 2013.  
      Närmast öppet möte är med Elisabeth Skeppner och PCF:s Calle Waller den 5  
      februari. Fortfarande en del oklarheter om Bengt Johansson framträdande den  
      14 maj och beträffande hans sånggrupps medverkan. Kjell meddelade att  
      läkemedelsföretagens ekonomi verkar vara sämre och de ekonomiska  
      möjligheten att genomföra föreläsningen i november fortfarande är osäkra. 
      Johan menade att det viktiga arbetet med RCC även borde nå en intresserad  
      allmänhet genom en öppen föreläsning. Han fick uppdraget att diskutera saken  
      med Mats Björeman om att ordna en föreläsning förslagsvis i oktober 2013. Även  
      övriga cancerpatientföreningar borde inbjudas. 
      Håkan frågade om han skulle göra en förfrågan på sjukhuset i Lindesberg om en  
      föreläsning där under hösten. Mötet gav honom uppdraget att initiera en sådan  
      under oktober 2013. 
 
§ 8 Kjell påminde om PCF:s regionala möte i Örebro den 5 februari. Anmälda från T- 
      Pro är Kjell, Håkan, Assar, Gunnar Norrman och Tor Hammargren. 
 
§ 9 Kjell meddelade att alla förberedelser inför årsmötet 2013 är klara. Lokal och  
      förtäring bokade, liksom gästtalare och årsmötesordförande samt att merparten  
      av handlingar som skall skickas till medlemmarna är upptryckta. 
 
§ 10 Föreningens hemsida diskuterades. Börje redogjorde för besöksstatistik som  
        visar att närmare 400 besöks görs varje månad. Mötet uttalade ett tack till  
        Börje för fint jobb. 
 

Protokoll nr: 73 
Styrelsemöte den 29/1 2013 
 
 
 
 



 
 
 
§ 11 Håkan informerade om arbetet i RCC-gruppen och att han blivit inbjuden att  
        delta i ett forskningsprojekt som patientrepresentant. Johan berättade om  
        kommande möte i Uppsala 31 januari där han ingår i Patientrådet. som skall  
        diskutera rådets uppgifter och arbetsformer. 
   
 
 
§ 12 Tid för nästa styrelsemöte är 5 mars efter årsmötesförhandlingarna. Därefter 9  
        april och 21 maj.  
 
§ 13 Ordförande avslutade mötet kl 17.30 
         
  
  
        Vid protokollet:   Justerat: 
 
  
        Assar Hörnquist   Kjell Lindblom 
           Sekreterare      Ordförande 
 

  

                 

 


