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Hej nu har sommaren kommit, i alla fall i Karlstad. Ovanligt tidigt, men väldigt skönt tycker jag. 

Förbundsstämman var lyckad särskilt framtidskonferensen på fotografiska. Den gav hopp inför 

framtiden, vi närmar oss en allmän kontroll och flera nya läkemedel är på väg. Personligen var den 

väldigt bra, jag blev invald som ersättare i förbundsstyrelsen. Det känns hedrande tror inte att det 

ska vara något problem att ha båda rollerna, men det skulle kännas tryckt att redan nu hitta någon 

som har ambitionen att ta över efter mig. Man blir ju inte yngre. En nyhet som vi fick med oss från 

förbundsstämman var en ny hemsida som föreningen i Skellefteå ”Guldgubben” har arbetat fram den 

har adressen www.hopptrotsallt.se värd ett besök. 

En nyhet till är en broschyr om allt annat elände som kan drabba oss som inte är cancer. Den där lilla 

valnötsstora körteln kan ställa till mycket elände. Den kommer vi att ha med oss i tältet eller så kan ni 

beställa den i shoppen på förbundets sida men då får ni betala frakt. 

Avslutningen på April tillbringade i på Hagadagarna, vi sålde bra med lotter så det blev en bra slant 

till forskarna. 

Olearýs och FBK går trögt, finns krafter inom organisationerna som vill men det är svårt att nå 

beslutsfattarna. KMTI och motionslopp går däremot framåt. Det är bara att jobba på, det som är 

tråkigast är tystnaden. Hur svårt kan det vara att svara på ett mail??? 

Maj börjar med ett styrelsemöte den 2 på kvällen, då måste vi få till bemanningen till de 

arrangemang som ligger framför oss de börjar bli många och en del kolliderar. Det kan ni se under 

aktiviteter på vår hemsida www.pcfvärmland.se . Ska även prova något nytt, har haft ett mycket bra 

möte med Urologen. Vi får låna en lokal på CSK och personalen hjälper till att marknadsföra oss. Det 

kommer att bli en presentation av föreningen och vad vi gör för att förbättra vården för oss och 

framför allt för våra barn. Allt i syfte att värva nya medlemmar bland de som nyligen fått diagnos 

eller går underbehandling. VI BORDE KUNNA VARA FLER. 

5 Maj är vi tillsammans med Biffen och Jönsson på motordagarna i Edsvalla, 7 maj är det ”Snackcafe 

på Cafe King Creole i Haga kl 18.00 , kom i tid. 11 maj Helmia i Kristinehamn och Mc träff Årjäng.  

14-15 maj är jag på första styrelsemötet med förbundstyrelsen. Det är vad som finns i kalendern nu, 

den 29 – 30 maj tar jag kompledigt och befinner mig i Småland. Ska krama framtiden, det är dom jag 

jobbar för långsiktigt. 

Nu kopierar jag slutet på förra månadsbrevet för jag fick bara en ny medlem den vägen. Bättre kan ni. 

Nu blev det dags för den vanliga vädjan som jag brukar skriva om. Vill ha hjälp med 

medlemsvärvning, du känner säkert någon som skulle kunna offra 200:- / år för att stödja oss. Det är 

inte så mycket för pengarna utan för att vår röst blir så mycket starkare. Vi är nu ca 110 000 män som 

har diagnosen prostatacancer men det är bara 11 600 som är med i någon av våra 27 föreningar. 

Många har inte förstått att ”TILLSAMMANS BLIR VI STARKA” 

Det är även dags att ta fram kontaktnätet som säkert finns, även om du slutat jobba kanske din förra 

arbetsgivare vill hjälpa till eller din lokala handlare. Det är bara att ställa frågan det värsta som kan 

hända är att man får nej. Men förvånansvärt ofta blir det ett ja, så upplever i alla fall jag det. Många 

vill hjälpa till men de måste få frågan. 

Ha nu en skön Maj det ska jag ha 

Håkan Florin 

http://www.hopptrotsallt.se/
http://www.pcfvärmland.se/

