
Patientföreningen 

    T-Pro 
        Föreningen för 
  Prostatacancerpatienter 
          i Örebro län. 

 
Styrelsemöte den 13 januari 2020. 

Protokoll nr. 134 

Plats: Karlslund kl. 13:00 

Närvarande: hela styrelsen utom Mari-Ann Liss. 

§ 1. Vår vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets första 

styrelsemöte. 

§ 2. Föregående protokoll nr 133 kommenterades och lades till handlingarna. 

§ 3. Föreningens ekonomi framlades av kassören. Vi har kr. 66 441:50 på vårt plusgirokonto 

och kr. 106 577:38 på SBAB inklusive ränta kronor 426:38 

Ett förslag till budget för detta kommande år framlades av kassören.  Alla styrelsens 

medlemmar anmodas att överväga och kommentera denna budget. 

Förenings medlemsantal är nu 213 stycken. 

§ 4. Aktiviteter: 

Luftgevärsskytte för styrelsemedlemmar med respektive kommer att anordnas på Slättens 

skjutbana på G:a Arbogavägen den 28 februari klockan 14.00. Håkan E. måste bekräfta 

tiden, som är preliminär. 

Årsmöte kommer att traditionsenligt hållas på Liv In på Järnvägsgatan onsdagen den 4 mars 

klockan 18.00. 

Föreningen Livsgnistan har årsmöte den 27 februari 2020. Alla T-Pro:s medlemmar är 

välkomna. 

Vid inbjudan till vårt årsmöte den 4 mars kommer vi att medsända en inbjudan till 

Livsgnistans årsmöte den 27 februari. 

Medlemsresa kommer att anordnas i slutet av maj månad. Förslag på resmål: Vadstena med 

slott, klosterkyrka, kloster, många kulturminnen och trivsam gammal bebyggelse. Styrelsens 

sekreterare förbereder guidning. 

Styrelsens medlemmar uppmanas att läsa nyheter och skrivelser av intresse för förnyelse av 

synen på prostatacancer och vård av PC-drabbade. 

§ 5. Livsgnistan.  Matvaror har försvunnit. Inventerielista för köket saknas. 

Börje ska se efter på begagnadmarknad eller nyköp för att införskaffa ett skåp för torra varor. 

Håkan kan bevaka släktings kvarlåtenskap efter liknande skåp. 

PNR (Patient- och närståenderådet) har ett möte den 11 maj. Hos Livsgistan tillsammans med 

RCC 

Vi kommer att annonsera detta möte för att hälsa alla medlemmar i våra föreningar 

välkomna. 

Forts. sid 2: 



Forts. från sid. 1: 

 

Klockan 13 – 16.00 är mötet öppet för alla medlemmar. Förtäring kommer att erbjudas. 

§ 6. Börje meddelar att ett antal gratisexemplar som extranummer skickas varje månad till 

föreningen T-pro. Tidigare till Miguel Bascuas, fr.o.m. nu till Börje. Endast 10 exemplar anser 

vi att vi har glädje av. 

E-post till föreningen skall sändas till Håkan. 

 

§ 7. Nästa styrelsemöte sker den 10 februari som tidigare aviserats. Tiden dock ändrad till 

klockan 13.30. Obs ! 

§ 8 Ordföranden avslutade dagens sammanträde. 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Olov Sturzenbecker    Håkan Engman 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

 

 


