Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset
Närvarande: Kjell Lindblom, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson, Gunnar Norrman,
Hans-Olov Andersson, Tor Hammargren, Per Olov Sköld samt från § 5 Johan
Nyström.
Håkan Engman hade meddelat förhinder

§ 1 Ordförande Kjell öppnade mötet. Föreläsningen den 14 maj utvärderades och
ansågs ha varit väl genomförd och hade lockat cirka 80 personer.
§ 2 Protokoll nr 75 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3 Ordförande redogjorde för ett antal inkomna skrivelser, bl a att Landstinget
inbjudit till en remisskonferens den 28 maj. Kjell och Assar meddelade att de skulle
närvara. Änkan efter tidigare v ordförande i T-Pro Sune Karlsson, Berit Karlsson,
hade lämnat in Blå Band pins som Sune hade haft.
§ 4 Börje meddelade att utöver 50 000 kr på räntebärande konto finns i kassan
98 636 kr. Antalet medlemmar är 165.
Kjell informerade om att Sanofi svarar för kostnaderna för mötet 14 maj med
18 678kr och att Apoteket Cura ICA Maxi bjudit på frukt och jos.
Kjells kontakt med distriktschefen för MRF, Arne Berg, har lett till att besked
rörande sponsring därifrån skulle komma efter deras styrelsesammanträde 13 juni.
Novartis hade meddelat att eventuellt bidrag kunde bli aktuellt först 2014.
§ 5 Kjell informerade om hans och Assars möte med SPF i Lerbäck den 25 april, som
de tyckte var en positiv upplevelse. De såg fram mot flera liknade informationsmöten med SPF-föreningar och undrade när PRO skulle höra av sig för liknande
arrangemang.
Kjells kontakt med Ideellt Utvecklingscentrum hade resulterat i att T-Pro disponerar
skyltfönstret 17-24 september. Mötet diskuterade hur vi skulle kunna utnyttja
tillfället till att visa vad vi arbetar med.
Kjell meddelade även att T-Pro nu var anmält till Seniorfestivalen den 5 oktober.
§ 6a Kjell och Assar informerade om mötet med Rita, nybliven änka efter en av våra
medlemmar, som förklarat att hon ville stå kvar som medlem eftersom hon hade två
söner. Mötet diskuterade hur vi lämpligen skulle bete oss, när en medlem avlidit och
änkan eller annan ringer och meddelar detta. Om läget känns rätt, skulle vi kunna
fråga om hon vill stå kvar som medlem och om hon på så sätt vill stödja vår
verksamhet även i fortsättningen. Vi skulle även i ett medlemsblad kunna informera
om de nya tankar som Ritas initiativ väckt hos oss.
Gemenskapsdagen 4 maj utvärderades. Det var en allmän uppfattning att dagen
varit lyckad och att timmarna på båten gett många tillfällen att knyta nya kontakter,
då promenader på båten inbjöd till nya möten. Bra även att vi själva disponerade
hela båten. Föreningens bidrag till resan blev ca 27 000kr, d v s mindre än de
reserverade 30 000kr.
Med avseende på 2014 års Gemenskapsdag redogjorde Gunnar för sina kontakter
om Hjälmarbåtarna Lagerbjelke, Tor och Liden. Han fick uppdraget att jobba vidare
och då kunna redovisa de ekonomiska förutsättningarna.
Gunnar skulle återuppta ansvaret för Samtalsgruppen vid kommande möte 13 juni.
Han skulle då ta upp frågan om att bilda en Närståendegrupp, som skulle kunna
arbeta på samma sätt som Samtalsgruppen.
Lyftet II utvärderades och Tors imponerande fullständiga minnesanteckningar fick
beröm liksom mötet och då speciellt Calle Walles insatser.
Kjells och Assars utkast till Sommarinformation godkändes.

§ 6b Kjell informerade om att han hade resultatet av PCF:s enkätundersökning och
då även den utförliga statistiken om resultatet i vår förening i form av ett USBminne, som den sifferintresserade kunde ta del av.
§ 7 Mötet utvärderade urologmötet den 23 april. Mötet bedömdes vara värdefullt och
egentligen borde vi ha samma goda samarbete med urologerna i Karlskoga och
Lindesberg. I brist på den kapaciteten framhåll Johan att USÖ enligt landstinget är
ett sjukhus på tre ben, Örebro, Karlskoga och Lindesberg, varför det behovet inte är
så påtagligt. Tors minnesanteckningar finns på vår hemsida.
§ 8 Kjell påminde om kommande arrangemang. Närmast webbsändningen 10
september som mottages i Bohmanssonsalen kl 17.30 - 19.30.
Därefter Ralph Peekers föredrag ”Prostatacancer då, nu och om 10 år” i
Wilandersalen den 26 november kl 18.30 – 20.30.
Ett sjukvårdspolitiskt samtal planeras till 4 februari 2014 och vårt årsmöte till 4
mars 2014.
§ 9 Hemsidan diskuterades och Börje fick ånyo erkännande för gott arbete.
§ 10 Johan informerade om det komplicerade arbetet i Patientrådet. Mera
information ges på RCC:s hemsida (länk finns på vår hemsida!) och han hänvisade
även till www.näracancer.se, som berör närstående till cancersjuka patienter.
§ 11 Kjell berättade att han blivit intervjuad i programmet Boulevard i Radio Örebro
P4 den 13 maj och att Prostatanytt 1/2013 haft referat från regionmötet i Örebro
2013-02-05.
§ 12 Gunnar och Assar informerade om förbundsstämman 17-18 april. Även Kjell
hade varit med. Stämman hade varit intressant även om alltför mycket tid hade
ägnats, ännu en gång, åt frågan om förbundets fond borde ändras till en stiftelse.
Stämmans beslut blev ett Nej.
§ 13 Tor rapporterade från HSO:s årsmöte, som samlat 20 deltagare. Johan förslog
att vi borde lämna en motion om namnbyte, som skulle ta bort handikappstämpeln.
Johan fick möjlighet att återkomma med förslag till en motion i frågan.
§ 14 Årsmötet 2014 diskuterades och Hans-Olov undrade om Alf Rune skulle vara
lämplig gästtalare. Hans-Olov fick uppdraget att ta kontakt med Alf Rune.
§ 15 Nästa styrelsemöte sker den 3 september på vanlig tid och plats. Därefter sker
de den 15 oktober och 19 november.
§ 16 Ordförande avslutade mötet kl 18.25.
Vid protokollet:

Justerat:

Assar Hörnquist
Sekreterare

Kjell Lindblom
ordförande

