Patientföreningen

Protokoll nr. 66, 21 febr 2012

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

Närvarande: Hela styrelsen utom Per Olov Sköld som meddelat förhinder.

§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat. Han ville
därefter ha
styrelsens utvärdering av hans första års som ordförande. ”Du har
arbetet
ambitiöst men det har blivit mycket papper!” Kjell replikerade att han
inte ville
censurera inkomna skrivelser, som hela styrelsen borde ha kännedom
om och
borde kunna ta ställning till.
§ 2 Protokoll nr 65 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser.
Calle Waller hade sänt minnesanteckningar från möte med
vårdgruppens möte i
Gävle 6-7 februari. Av dessa framgår att Urologdagarna ska hållas i
Örebro 3-5
oktober. Några från T-Pro borde närvara vid dessa.
Kjell presenterade nya broschyren ”Prostatacancer” som är en ny
uppdaterad
upplaga av tidigare broschyr och som Radiumhemmets
Forskningsfonder
sponsrar.
Kjell hade tillskrivit Odd Fellow med anledning av att 90 000kr
donerats till
prostataforskning och berättat att vår förening skulle vilja komma till
något

möte för att få berätta om vår verksamhet. Svar har ej kommit.
PCF:s valberedning hade frågat Kjell om han ställer upp om de
föreslår honom
som medlem i PCF:s styrelse. Han hade tackat ”ja”.
§ 4 Börje informerade om att kassabehållningen den 17/2 var
116 495 kr sedan
bidrag från Landstinget och sponsorbidrag från Rejmes kommit.
Föreningen har
144 medlemmar.
§ 5 Läget i arbetsgrupperna redovisades.
Kjell redogjorde för läget beträffande gästföreläsare.
Onkologen Bengt Johansson kommer att ge en liknande föreläsning
som i
Karlskoga 15/2 eller föreläsa på temat ”Likheter och olikheter vid
jämförelse mellan bröst- och prostatacancer” troligen i höst. Bengt
undersöker
om han kan ha sin musikaliska kvartett med och allt sponsrat av ett
läkemedelsbolag, med vilket han har goda kontakter.
Håkan berättade att han arbetar på att ordna en
prostatacancerföreläsning
i Lindesberg i vecka 41/42, förhoppningsvis på Folkets Hus.
Inbjudan till RCC-möte den 20/3 i Örebro kl 14.00-18.00 i
Fagerbergrummet på
USÖ, M-huset, hiss M3. Anmälan sker senast 14/3 och preliminärt
utsågs Håkan
och Per Olov samt någon av de nyvalda vid årsmötet i mars.
Deltagande i Hallsbergsmässan 20-21 april diskuterades. Vi borde
samarbeta
med BCF. Kjell kontaktar Hans Karlsson om hans deltagande och
Assar lovade
vara närvarande på fredag (kl 13-19) och Börje på lördag (kl 10 –
15). Några fler
borde ställa upp. Fråga om hjälp borde ställas på årsmötet.
Arbetet med jubiléet behandlades. Datum bestämdes att vara
lördagen den 5

maj. Håkan, Lennart K och Stig presenterade möjliga program. Efter
diskussion
kom mötet fram till att Håkans Bångbroprogram och Lennarts
Nobelmuséeprogram skulle presenteras för årsmötet, som skull få göra valet.
Deltagaravgiften skulle bli 100kr/deltagare och resten skull föreningen stå
för. Stigs
program om Ryttmästargården skulle kunna aktualiseras vid senare
tillfälle.
Håkan och Börje fick uppdraget att ta fram förslag till hemsida, som
det nu finns
pengar till. Börje hade tittat på olika webbhotellalternativ och Lennart
U hade
tagit fram kopior på andra föreningars hemsidor.
Ove Andrén hade varit sjuk så inget besked hade kommit om tid för
urologträff.
På sponsorfronten intet nytt.
Assar och Kjell skall bearbeta utkastet till Vårinformation som borde
innehålla en
liten information om majutflykten för att fira 10-årsjubiléet.
Kjell redogjorde för intervju som Året Runt gjort med honom och
hustrun Barbro.
Kjell förklarade att under kommande verksamhetsår kommer punkten

”Arbetsgruppernas rapporter” att utgå och arbetet i styrelsen få ett
annat
upplägg.
§ 6 Från HSO intet nytt. Kjell hade anmält sig till årsmötet 20/3.
§ 7 PCF hade inte lämnat någon information om vem som skall få
förbundets
hedersutmärkelse så vi vet inte hur vår kandidat ligger till.
§ 8 Årsmötet 6/3 behandlades. Handlingar var utskickade till
medlemmarna men
kompletteras på mötet med dagordning, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse. Kjell tar en sista kontakt med köket för att höra
om allt är klart.

§ 9 Funderingar om samtalsgrupper m m kommer att tas upp vid
Stödgruppens träff
med Elisabeth Skeppner.
§ 10 Under övriga frågor berättade Börje att han haft kontakt med en
filmare, som
producerat flera korta filmer om olika cancersjukdomar. Han skulle ha
fortsatt
kontakt med filmaren och undersöka om det gick att köpa ett kortare
program,
som skulle visas kontinuerligt t ex vid Hallsbergsmässan.
Stig tog upp problemet med att en förening som T-Pro där
medlemmarna
egentligen träffas enbart vid årsmötet och vid Gemenskapsdagen. I t
ex en
idrottsförening träffas ju medlemmarna i samband med olika
tävlingar. Hur skall
en större gemenskapskänsla kunna skapas genom flera möten? BCFmedlemmarna träffas vid mindre möten med t ex kosmetiker. Vad
intresserar
våra medlemmar - vinprovning? Studiebesök?
§ 11 Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum efter årsmötet 6/3,
ett
konstituerande sammanträde. Kommande styrelsemöten blir sedan
24/4 och 29/5.
§ 12 Ordförande avslutade mötet kl 17.15.
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