
Styrelseprotokoll nr. 78

    Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset, 15 okt 2013.
 

Närvarande: Hela styrelsen samt från valberedningen Nore Sundin och Lennart 
Kindblom.

§ 1 Ordförande Kjell öppnade mötet och hälsade i synnerhet de inbjuda 
         gästerna välkomna .

§ 2 Protokoll nr 77 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3 Nore gick igenom namn i sittande styrelse, konstaterade att några valdes 
         för två år vid årsmötet 2012 och frågade de övriga om de ställer upp till 
         omval. Alla svarade Ja på den frågan och några tillade att de inte ville vara 
         ett hinder, om det blev aktuellt med nya namn. Nore kom med förslaget    
         att kommande årsmöte skulle utöka antalet suppleanter med en person.
         Namn som nämndes som tänkbara i nya styrelsen var Yngve Einarsson, 
         Christophe Touyabah och Kennet Hasselgren.

§ 4   Kjell informerade om inkomna skrivelser.
         Håkan fick uppdraget att förse sjukhuset i Lindesberg med broschyrer och 
         Blå Band.
         Insändare i NA om screening diskuterades och Johan och Gunnar fick 
         uppdraget att a inom kort komma  med förslag till debattartikel. 
         Mötet beslöt att nominera Dag Sandblom till PCF:s hedersutmärkelse 2013 
         och Hans-Olof fick uppdraget att inom kort formulera en motivering 
         för nomineringen.

§ 5 Börje redogjorde för föreningens aktuella ekonomi. I kassan finns 74  204 
kr förutom det räntebärande kontots 50 000 kr. Föreningen har 167 

         medlemmar.
 Kjell meddelade att föreningen sannolikt får begärda 20 000 kr från 

         Landstinget.
         Inget beslut togs om eventuellt arbete med att komplettera Urologens 
         informationspaket till nya fall med material ur ”Uppsalapaketet”. 

§ 6   Webbkvällen 10/9 diskuterades. Viss tveksamhet till resultatet i t ex form 
        av medlemsrekrytering förelåg, men mötet beslöt att hålla frågan öppen.
        Skyltningen i IUC:s skyltfönster fick positiv utvärdering och mötet beslöt 
        att acceptera en inbjudan att använda fönstret till våren.
        Trots att det var trångt ansåg mötet att det var bra att föreningen syntes 
        vid Seniorfestivalen 5/10. Hans-Olof rekommenderade plats på våning 1 
        vid kommande festival.
         Gunnar förklarade att han gärna ställde upp för att dela ut material och 
         informera om föreningens verksamhet i någon lämplig ”galleria”.

 
§ 7    Mötet ansåg att erbjudan om volontärer inte passade vår verksamhet.



§ 8    Börjes förslag till Gemenskapsdagsutflykt den 10/5 2014 godkändes och 
         han fick uppdraget att arbeta vidare på förslaget sedan han fått förslag till 
          smärre ändringar. Han gör nu en beställning hos arrangören och även 
          med den som ansvarar för busstransporterna.
          Kjell berättade om ett förslag han fått från några medlemmar om utflykt 
          till bl a Engelbergs Bruk. Håkan fick uppdraget att ta fram ett fullständigt 
          förslag för våren 2015.
          Gunnar informerade om Samtalsgruppen som fungerar mycket bra. Kjell 
          berättade om planerna på filmkvällar, den första 28/10 och hans kalkyl 
          för den verksamheten godkändes.
          Kjell påminde om lunchen med våra damer den 15/11 kl 13.00 på 
          Sommarro.
          Hans-Olof meddelade att han hade en adresslista på ordföranden i PRO i
          Örebro, som skulle kunna användas eftersom vårt erbjudande om att 
          komma och berätta om vår sjukdom tycks ha bromsat någonstans. Han 
          fick uppdraget att formulera ett erbjudande från T-Pro som skulle kunna 
          mejlas till ordföranden.

§ 9     Kjell meddelade att det nu finns nytt blad om kommande arrangemang.

§ 10   Mötet beslöt att Börje anmäler sig till PCF:s konferens om arbetet med     
          och uppbyggnaden av en hemsida.
          Assars nya skrivning ”Du är en klok man…” godkändes och mötet beslöt 
          att den skulle ersätta tidigare alster i ämnet på hemsidan.

§ 11   Johan poängterade att mötet med patientföreningar den 17/10 gäller 
          cancerföreningar. Från T-Pro deltar Kjell, Assar och Bengt Mattisson. 
          Johan deltar som engagerad i RCC-arbetet.

§ 12   Nästa styrelsemöte sker den 19/11. Kjell kom med förslag på möten 
           under 2014; 28/1, 1/4 och 20/5 och dessutom årsmöte 4/3. Hans 
           förslag antogs.

§ 13   Ordförande avslutade mötet kl 17.50.

          Vid protokollet:                                               Justerat:

          Assar Hörnquist                                              Kjell Lindblom
          Sekreterare                                                     ordförande


