
Protokoll nr.: 107
Styrelsemöte den 22 maj 2017

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café 

Närvarande: Hela styrelsen utom Johan och Gunnar som 
meddelat förhinder.

• Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet.

• Då alla medlemmar i styrelse har fått protokoll 104,105 
och 106 och inte fanns några synpunkter lades dessa till 
handlingarna.

• Börje rapportera den aktuella ekonomiska situationen: 
Plusgirot kr. 52,571:- och SBAB 135.266 

• Håkan har deltagit i kontaktsjuksköterskornas möte den 4
maj och RCC-dagarna i Uppsala den 16-17 maj. Han 
återkommer med rapporten och minnesanteckningar om 
dessa möten.

•  Håkan och Hans Olov deltog i ett möte i Munktorp där de 
presenterade T-Pro och vilket verksamhet som vi 
bedriver. Presentationen blev mycket uppskattad

• Ingrid Alkebro genomförde en rehabiliteringskurs för 
cancerpatienter. Hon frågade om vi kunde komma och 
informera deltagare. Miguel var där och svarade på olika 
frågor.

• Miguel och Olle har varit på patientföreträdarmöte på 
onkologkliniken i USÖ. Flera läkare och USÖ personal 
samt representanter för olika cancerföreningar deltog. 
Rapporten har lämnats. Vi fick information om att Johan 
Ahlgren har råkat ut för en trafikolika. Vi vet inte hur 
allvarligt det är.

• Gemensamhetsdagen till Motala och Linköping är vällfylld 
med anmälningar. Trots vissa problem med betalningar 
och rapportering med val av mat så är allting avklarat och
under kontroll

• Vi genomförde sista samtalsgruppen på Märtas Kafé den 
11 maj. Vi skall genomföra den sista samtalsmöte för 
säsongen den 8 juni på Bilda:s lokaler på Fabriksgatan 8.

• Grillpartydagen den 10 juni sker på Gårdsjötorp med 
tipspromenad, trubadur och goda hamburgare. Vi har 16 
anmälda hittills 
 

• Urologmöte den 5 september kommer att bevakas av 



Fredrik och Miguel. Tidpunkt för onkologmöte i höst är 
ännu ovisst. Troligen blir detta också i september.

• Föreläsningskvällen på Scandic den 25 april med Elisabet 
Skeppner och Beata Persson upplevdes välfylld (ca 90 
personer) och intressant. 

• Anhöriggruppen hade sitt första möte den 18 maj på 
Märtas kafé med 4 deltagare. Nästa möte kommer att äga 
rum den 14 september på Anhörigcentrum – Tulegatan 2

• Miguel förbereder bidragsansökan för nästa år. Börje tar 
fram en prel. Budget för 2018 och Miguel tar fram en prel 
verksamhetsberättelse för 2018.

• Vi skall har ett möte med ordförande i Värmland – Håkan 
Florin den 7 juni för att gå igenom Facebook 
genomförande samt få goda råd i försäljning i samband 
med Gällerås och Seniormässan.

• Beträffande Gälleråsen tävlingar 11-13 augusti har de 
medlemmar som bor i Karlskoga kontaktas för att kunna 
hjälpa till under dessa dagar. Eventuellt kan några från 
Värmlandsförening i Kristinehamn delta. Enl. Håkan Florin
kan försäljning av mössor, skjortor, pins, armband etc ge 
ett bra resultat. Håkan kommer att undersöka vilka prylar 
som kan vara intressant både till Gällerås tävlingar och till
seniormässan. Vi kanske kan räkna med visst ekonomisk 
stöd från Folkuniversitetet.

• Anhörigdagen som vi planerar till den 21 oktober är 
förberedd med 5-6 föreläsare. Externa föreläsare är prof. 
Ola Bratt och överläkare Ingela Franck Lissbrant. Utöver 
kommer representant från PCF samt USÖ och T-Pro. 
Anhörigdagen kommer att äga rum i Scandic Grand hotell 
dock med reservation för att hotellet skall genomföra en 
komplett renovering och detta kan orsaka att vi måste 
flytta evenemangen. Miguel har undersökt alternativ till 
lokal. Vi kan räkna med ekonomisk stöd från 
läkemedelsföretag Astella samt Folkuniversitetet och 
Krafft måleri. Inför detta evenemang kan vi kanske få 
reklam i Örebro Närradio. Även NA, Örebroaren och 
Länsposten kan blir aktuella för detta andamål.

• HSO ordförandemöte skall äga rum den 31 maj och 
kommer att närvaras av Miguel och Olle.

• Vi har tidigare diskuterat vad vi skulle kunna göra för att 
informera och få mer delaktighet från läkarstudenterna på
USÖ. Vi skall informera dem om vilka vi är, hur många vi 
är, vad vi gör och vad man skulle kunna vinna på 
samarbete med dem. Miguel tar kontakt med Sara 
Linderoth om detta.



• Vi avser att deltaga i Mustaschkampen i höst. Miguel tar 
kontakt ”mustaschgeneralen” Torsten på PCF. Han får 
berätta hur det hela går till och hur samarbete med ICA-
Maxi sker.

• Miguel behöver en uppdatering av sin PC. Vi beslutar att 
inköpa en PC-dator till ordförande. Ordförandens telefon 
behöver också förnyas och ett inköp av telefon är 
beslutat. Samtidigt föreslås och beslutades att föreningen
kan bekosta abonnemangs kostnader för mobiltelefon och
bredband för ordförande

• Miguel undersöker kostnader och tillgång till 
förvaringsutrymme för handlingar, pärmar, 
konferensutrustning m.m. Man borde ha ett rum på ca. 4 
kvm. 

• Vi kommer att har ett extra styrelsesammanträde den 12 
juni i Karlslund med anledning av planering av Gälleråsen.
Nästa vanliga styrelsemöte kommer att äga rum den 4 
september.

• Ordförande tackade alla närvarande och mötet 
avslutades.

  Vid protokollet:                    Justeras:

Olov Sturzenbecker                        Miguel Bascuas
    
    sekreterare                                       ordförande


