Patientföreningen

T-Pro
Föreningen för prostatacancerpatienter i Örebro län.

Protokoll nr. 112 fört vid T-pro:s styrelses sammanträde den 11 december 2017
Plats: Karlslunds motions- och konferenscenter och café.
Närvarande: Hela styrelsen utom Johan Nyström, som anmält förhinder.
§ 1. Mötet öppnades av styrelsens vice ordförande Håkan Engman, som fungerade
som mötesordförande.
§ 2. Föregående protokoll nr. 111 godkändes och lades till handlingarna efter en
datumkorrigering.
§ 3. Ekonomi: Vår kassör Börje J. redovisade föreningens kontosaldon:
Plusgiro kronor 49.768:16
SPAB
kronor 80.265:91
Medlemsantalet nu 209 st. då en medlem avlidit.
§ 4. Jonas Hugossons föreläsning på Scandic Grand den 16 november besöktes av
alltför få medlemmar och/eller intresserade. Föreläsningen hölls på en hög
intellektuell nivå men var mycket intressant och mycket uppskattad. Många frågor
förekom vid frågestunden.
§ 5. Den 14 november hölls ett patientföreträdarmöte på USÖ. Det bevakades av
Miguel Bascuas och Olle Sturzenbecker. Johan Ahlgren och Ingrid Alkebro ledde
mötet, som var väl besökt av många patientföreningar.
Frågan om fortsättningen av standardiserat vårdförlopp(SVF) blev diffust besvarad.
Ingrid Alkebro, kontaktsjuksköterska på onkologiska kliniken, hade gjort en
omfattande enkät om kontaktsjuksköterskors antal och uppgifter på resp. klinik.
Utfallet var mycket skiftande från klinik till klinik.
§ 6. Informationsträffen ang. närsjukvård i Lindesberg var ej besökt av vår förening.
§ 7. Årets julmiddag, som var en väldigt god och mäktig jullunch på 4:e Våningen
bevistades av styrelsen med undantag av Miguel Bascuas, som var svag efter en nära
Föregående operation samt representanter för revisorer och valberedning.
§ 8. Föreläsningar, som planeras 2018:
Bernt Åslund, PCF, kommer att hålla ett föredrag ”NEJ, jag har fått prostatacancer –
är det kört?” den 20 februari.
Professor Henric Grönberg, specialist på bl.a. Stockholm 3-undersökningen, kommer
att kallas av Miguel B. till i april.
Överläkare och föreståndare för urologkliniken i Örebro Ove Andrén och överläkare
Sven Olov Andersson, samma klinik, kommer att kallas till en gemensam föreläsning
under våren eller hösten.

§ 9. Mustaschkampen 2017:
Våra insatser på ICA Maxi Kumla lyckades inte särskilt väl. Börje J. och Håkan E. var
där ett par lördagar, men fick inte mycket sålt och tveksamt gehör.
ICA Maxi Universitetet besöktes av Miguel och Kenny, men resultatet blev knapert.
Däremot insatsen på ICA Maxi Eurostop blev mycket lyckad och framgångsrik. HansOlov Andersson och Olle Sturzenbecker var där två tisdagar och sålde t-shirtar, Blå
Kokboken och ett stort antal pins för ca 1.725 kronor, vilken summa vidarebefordrats
till PCF i valda delar.
§ 10. Kassören medförde en sparbössa, som använts och fyllts på vid ett flertal
tillfällen. Denna sparbössa tömdes på mötet och innehöll kronor 413:§ 11. Övriga frågor:
-Hallsbergsmässan har skickat en inbjudan till oss om deltagande fredagen den 13
och lördagen den 14 april 2018. Vi ställde oss mycket tveksamma till deltagande. Ev.
skall Börje Jacobsson ändå ställa upp.
-Patient- och närståenderådet har sammanträde i Västerås den 12 december och
kommer att bevakas av Håkan E.
-Spanskkurserna, som avbrutits på grund av läraren Miguel Bascuas´ sjukdom,
kommer att prel. återupptas i januari eller februari nästa år.
–
HOA berättade att man för ca tre år sedan kontaktat några pensionärsförbund i
Örebro med brev och möten om prostatacancer. Han läste upp informationsbrevet
från då och vi gav Håkan E. och Miguel uppdrag att korrigera och komprimera texten,
så att vi kan sända den på nytt till några utvalda pensionärsförbundsföreningar, t. ex.
PRO och SPF.
–
En kyrkokonsert kommer att hållas under våren 2018, där vi i samarbete med
församling och kyrka kan få en kollektgåva till vår förening och till PCF.
–
§ 12. Nästa styrelsesammanträden:
–
den 22 januari 2018
–
den 12 februari 2018
Årsstämma hålls på Livin den 6 mars 2018
§ 13. Mötets ordförande Håkan Engman avslutade mötet efter en god julsmörgås och
välbryggt kaffe och önskade alla en god jul.
Vid protokollet:

Justeras:

Olov Sturzenbecker, sekreterare

Håkan Engman, ordförande

