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17 jan: Styrelsemöte, fortsatt planering inför föreläsning av Bayer. Sammansättning av 

material om T-Pro som efterfrågats från Karlskoga Lasarett. 

 

15 febr: Styrelsemöte. Fastställande av föreläsningsdatum med Bayer till den 16 mars 

på Livin City Hotel, Järnvägsgatan Örebro. Bokning av lokal. Beslut om annons i NA 

fredag/söndag. enl. föreslaget annonskorrektur. 

Föreläsningen med 3 medverkande föreläsare var välbesökt, c:a 50 pers. 

 

16 mars: Föreläsningen genomföres med drygt 50 personer. Information om T-Pro 

i anslutning till entrén. 

21 mars: Håkan och Börje besöker Karlskoga Lasarett med efterfrågade handlingar, 

samt skall rekvirera direktleverans till Karlskoga Lasarettsbibliotek av kvartalsvisa 

utgåvan av Prostatanytt. 

Håkan Engman och Johan Nyström nomineras att ingå i styrelsen för Patient och 

Närståenderådet Mellansverige. 

 

7 Mars: Styrelsemöte: Planering av medlemsresa till våren skall påbörjas.  

Bokning av lokal för T-Pro årsmöte har skett till den 5 april. Sammanställning av 

handlingar inför årsmötet påbörjas samt utskick av kallelse. 

 

6 juni: T-Pro medverkar vid föreningarnas dag i Örebro Stadsträdgård, 

tillsammans med patientföreningen Hilda, föreningen för bröstcancerpatienter 

samt föreningen Livsgnistan Örebro. Utställningspaviljongen var välbesökt 

under hela tiden och många kontakter kunde knytas. 

 

11 juli: styrelsemöte. En planerad grillträff för medlemmar i Gårdsjötorp var planerad 

men fick tyvärr ställas in pga få anmälningar. Planeringen av medlemsresan på Göta 

kanal påbörjas och skall ske den 30 aug. Inbjudan skickas ut till medlemmar via mail och 

SMS. 

Vi medverkar från T-Pro vid Mustaschkampens besök med Håkan Florin Örebro den 4 

september, utanför ICA Maxi i Boglundsängen. 

 

22 aug: Styrelsemöte, genomgång av antalet anmälningar till resan som kommit in. 

Kassören redovisar hur påminnelserna som gått ut till ännu obetalda medlemmar. 

30 aug: Medlemsresa sker på Göta Kanal med start i Töreboda och mål i Sjötorp, 

vädret var soligt hela tiden. 

 

13 nov: T-Pro låter Svampen lysas upp med blå belysning till Fars Dag, för manifestation 

av den årliga insamlingen Mustaschkampen. 

24 nov: Representanter för T-Pro:s styrelse deltar i PCF:s ordförandekonferens. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


