Patientföreningen

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

Protokoll nr: 90
styrelsemöte den 31 mars 2015
Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset
Närvarande; Hela styrelsen utom Kennet Hasselgren som inte meddelat att han
inte kunde närvara.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet varefter alla kort presenterade
sig.
§ 2. Protokoll 88 och 89 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje meddelade att i kassan finns 101 933 kr och på räntebärande konto
100 520 kr med upplupen ränta inräknad. Föreningen har 189 medlemmar
av vilka 21 ännu inte betalat medlemavgiften för 2015.
Mötet utsåg Assar och Kjell att delta vid Region Örebro läns träff med de
ideella föreningar som träffat överenskommelse med Örebro läns
landsting. Mötet skall bl a behandla flerårigt verksamhetsbidrag. Träffen
skall äga rum den 7 maj.
§ 4. Hans-Olov meddelade att vi inbjudits till Kommunala Pensionärs
föreningens möte på Rostahemmet den 7/10 kl 14.00. Hans-Olov, Gunnar
och Assar deltar.
Inga reaktioner från SPF på Kjells försök till kontakter.
Tor och Johan rapporterade från sitt deltagande i Världscancerdagen den
4/2. Den handlade om den forskning som bedrivs av Cancerfonden.
Kjell fick uppdraget att anmäla föreningen till Seniorfestivalen den 3/10.
Alla i styrelsen som kan deltar då.
Kjell informerade om nya broschyren som beställts från PCF och som
kommer att ersätta vår gamla broschyr som tagit slut. Kjell efterlyste
synpunkter på ny utformning av inläggningsbladets första sida.
§5

Håkan meddelade att han ännu ej fått slutdokumentet om
Gemenskapsresan till Värmland/Karlstad men att det skulle komma vilken
dag som helst. Han skickar det då till Kjell och Assar. Mötet beslöt att
anmälning och inbetalning av deltagaravgiften, 125 kr, skulle ske till Börje.
Hans-Olov presenterade ett utkast till upplägget av Bifestivalen 29/8.
Anmälan sker till Håkan senast 22/8, 25 kan delta och deltagaraviften är
50 kr. Håkan funderar på förtäring och Johan på ev. tipspromenad.
Gunnar rapporterade från Samtalsgruppen som han tyckte fungerar bra.
Det kommer nya deltagare mest varje gång. Även Fredrik var nöjd med
verksamheten. Lokal för träffarna diskuterades och Gunnar fick
uppdraget att höra vad det skulle kosta att hyra lokalen i Märtas Kafé.
Frågan om chatforum ansågs vara löst då PCF förklarat att förbundet
kommer att satsa på ”digital närvaro” i samarbete med bl a Håkan Florin.
Mötet diskuterade hur man skulle kunna få intressanta gäster till våra
arrangemang. Hans-Olov fick uppdraget att kontakta den person som han
sett agera Fridolf Rudin för framträdande i höst, t ex vid middagen i Café
Skogen.

§ 6. Om planerade arrangemang hänvisade Kjell till tidigare information. Mötet
beslöt att Kjell fortsätter påbörjade kontakter med Jan-Erik Johansson med
syfte att åstadkomma en föreläsning i början av 2016.
§ 7.

Gunnar fick uppdraget att kontakta Kennet för att fråga om han ämnade
delta i Lyftet II den 5 maj och 9 juni tillsammans med Gunnar.

§ 8.

Håkan och Hans-Olov representerar T-Pro vid PCF:s Förbundsstämma 20
och 21 april.

§ 9.

Kjell meddelade att han inte fått information om när regionmötet skall
äga rum.

§ 10. Kjell och Fredrik deltar i HSO:s årsmöte den 23/4.
§ 11. Börje fick beröm från mötet för sitt arbete med hemsidan.
§ 12. Korta rapporter från Cancerrådets möte med patientföreträdare, där
Assar, Håkan och Kjell deltog.
Rapport från Johan och Håkan som deltagit i RCC-utbildning.
Johan och Håkan informerade om läget i Patientrådet och Vårdprogramgruppen.
§ 13. Rapport från intressant möte på Lindesbergs lasarett den 18/3. Kjell,
Håkan och Assar deltog.
§ 14. Mötet uttalade ett tack till Kjell för väl genomfört möte med den nya
styrelsen.
§ 15.

Nästa styrelsemöte sker den 19/5 och lokal blir i Karlslunds
Motionscenter kl 15.00. Hans-Olof bokar lokal och beställer kaffe/te och
enklare smörgås. Lokalen tillgänglig från kl 14.30.
Kommande möten under hösten äger rum den 15/9, 13/10 och 24/11
kl 15.00 på plats att senare bestämmas.

§ 16. Ordförande avslutade mötet kl 17.50
Vid protokollet:
Assar Hörnquist, sekreterare

Justerat:
Kjell Lindblom, ordförande

