Patientföreningen

Protokoll nr: 68
Styrelsemöte den 24/4 2012

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

Närvarande: Hela styrelsen utom Stig Larsson som meddelat förhinder och PO Sköld.
§ 1 Ordföranden Kjell Lindblom förklarar mötet öppnat. Eftersom styrelsen fått två
nya medlemmar, Johan Nyström och Hans-Olov Andersson, började mötet med
en presentationsrunda där vi berättade om vår tidigare yrkesverksamhet samt
om vår sjukdomshistoria.
§ 2 Protokoll nr 66 och 67 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3 Kjell redogör för ett antal inkomna skrivelser, bl a från Calle Waller om att
Socialstyrelsen troligen kommer med förslag om att urologutbildningen skulle
bli en egen specialitet.
§ 4 Börje informerade om att kassabehållningen är 123 877 kr och att föreningen
har 149 medlemmar av vilka 21 ännu inte betalt medlemsavgiften. Påminnelse
skickades ut samtidigt med inbjudan till jubileumsresan.
§ 5 Håkan och Kjell rapporterade från PCF:s ordförandekonferens den 16-17 april, bl
a om arbetet med RCC, samarbetet med Cancerfonden och arbetet med
prostatacancerveckan i september, då en tv-sänd paneldebatt skall hållas i
Stockholm. Kjell valdes in som styrelsemedlem i PCF för två år.
§ 6 Under rubriken Medlemsvård meddelade Håkan att 36 personer anmält sig till
jubileumsveckan. Kjell berättade att han varit i kontakt med både Systembolaget
och Vincontoret i Örebro om möjligheterna att ordna en kväll med vinprovning.
Nore, som har erfarenheter av verksamheten har sagt sig vara villig ordna något.
Både Håkan och Hans–Olov berättade att de hade viss kännedom om personer
som ordnade vinprovningar och de fick uppgift att kontakta de personerna.
Assar berättade att Sommarinformation var under utarbetande och mötet beslöt
att då även bilägga blad om föreningens verksamhet under våren.
§ 7 Kjell redogjorde för läget beträffande gästföreläsare. Aktiviteter under
prostatacancerveckan i september planeras med honom, Ove Andrén och Micael
Jonsborg. Bengt Johansson kommer troligen att föreläsa i oktober. Elisabeth
Skeppner har lovat medverkan under våren 2013 och Kjell berättade att
han arbetar med att få en expert på robotkirurgi att föreläsa någon gång under
nästa år eller kanske t o m redan i höst. Håkan arbetar vidare på att ordna
föreläsning i Lindesberg.
§ 8 Kjell berättade att arbetet med septemberveckan skulle ta fart nu. Se § 7!
§ 9 Kjell och Assar rapporterade från mötet med Odd Fellow Loge 87 som blev en
pratglad kväll med diskussionslystna logemedlemmar. Onkologen Lennart
Hardell bidrog med expertkommentarer.
§ 10 Håkan och Johan rapporterade från träff med regionala RCC-gruppen. Johan
undrade hur det fortsatta arbetet med RCC-rådet i Örebro och
vårdprogramgrupper skulle ske. Vem gör vad? Vilka förväntningar finns? Johan
fick i uppdrag att ta kontakt med Mats Björeman för att reda ut problemet.
§ 11 Kjell, Assar och Börje rapporterade från föreningens deltagande i
Hallbergsmässan. Det kan vara värdefullt att föreningen syns i olika
sammanhang men det får inte innebära att några få tar på sig ett tidsmässigt
stort arbete. Flera borde vara med och dela på arbetet och få tillfälle prata om
föreningens verksamhet. Publikkontakten hade varit bra och intressant även
om det kan vara svårt att veta om det resulterar i nya medlemmar.
§ 12 Träffen med urologerna på USÖ kommenterades kort.
§ 13 Börje redogjorde för arbetet med hemsidan och han och Håkan fick uppdraget
att påskynda arbetet.

§ 14 Kjell redogjorde för positiva reaktioner på vår debattartikel om robotkirurgi i
NA den 18 april.
§ 15 SKL:s nyhetsbrev som Johan presenterade diskuterades. Han fick i uppdrag att i
fortsättningen förse styrelsen med relevant information från nyhetsbrevet
§16 Håkan berättade om arbetet med allmänt möte i Lindesberg under hösten.
§ 17 Kjell informerade om att T-Pro nu är medlem i HSO men inga aktiviteter hade
förekommit senaste tiden. Något årsmötesprotokoll från HSO, som bekräftar
antagningen har inte anlänt.
§ 18 Kjell redogjorde för diskussionen om samtalsgrupper/anhöriggrupper vid
träffen med Stödpersonerna. Ett försök görs att bilda några grupper under
hösten.
§ 19 Mötet tog beslut om att en burk honung skulle kunna ersätta blommor när
något person skulle tackas.
Johan berörde frågan om föreningens namn som ofta tolkas som att vi är en
pensionärsorganisation. Den diskussionen kommer att fortsätta.
§ 20 Nästa styrelsemöte sker den 29 maj kl 15.00 i Gulsparven.
§ 21 Ordförande avslutade mötet kl 17.55
Vid protokollet:

Justerat:

Assar Hörnquist
Sekreterare

Kjell Lindblom
Ordförande

