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Verksamhetsberflttelse fiir ir 2022
Treipatronernas styrelse fAr hiirmed avge sin forvaltningsberzitteise for verksam-
hetsiret 2022 samt resultat- och balansriikning. (Siirskilt dokument).

Prostatacancerforeningen Triipatronerna dr en patientforening i Viisternorrlands
liin vars fr;imsta uppgift ax att ge stod till de som drabbats av prostatacancer och
till deras anhoriga. Andra viktiga uppgifter zir att sprida kunskap om sjukdomen,
driva pi for en Snnu biittre vird och ge medlemmarna brista mbjliga information
om olika behandlingsalternativ och hur man kan leva ett gott liv iiven efter sitt
cancerbesked.

Triipatronerna fyllde 2{l ilr i mars 2023
Medlemsantalet har okat kraftigt under iret och var vid Arsskiftet 879 betalande
medlemmar jiimfort med 782 foregiende irsskifte. En okning med 13 o/o. For att
hiilsa fler kvinnor viilkomna i v6r forening beslot irsmdtet 2020 att infbra en
familjeavgift pfl SEK 200. Dettahar givit ett gott resultat och vi rir nu 90 kvinnor
i foreningen jiimfort med 50 fciregiende flr.
Arsavgiften dr som ticlig are 750 kronor.

FORENINGENS VERKSAMHET UNDER 2022
Styrelsens sammansiittning under tiden fram till flrsmotet2023
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Valberedning: Enligt foreningens stadgar skall irsmiitet utse valbered-
ning men inget forslag har framlagts hittills.

Styrelsemiiten 2022
18 januari
22 februari
27 apnl Konstituerande styrelsemote
23 ma1

20 juni
4 jult
5 september
10 oktober
l6 december

Arsmiitet
Torsdag den 17 mars hade Tr[patronerna sitt irsmote. Det var det forsta 6rsmri-
tet pi tvi ir diir vi kunde samla minga medlemmar. Totalt hade ett femtiotal
mott upp i Pingstkyrkans lokaler i Sundsvall.

Efter irsmotet talade Johan Styrke bland annat om Orsaniserad Prostatacancer
Testning (OF"f)

Efter Johan antriidde Ylva Drevstad, omrfrdesdirektor niirsjukvirdsomride so-
der, scenen och talade om "Nciya vdrd" och "Vrigen in till sjukvdrden".

Stipendier
Ett stipendium har i 6r tilldelats kontaktsjuksktiterskan vid urologen Carina Mflr-
tensson fclq vidareutbildning. Beloppet var SEK 2A45 avsett for litteratur.

Kontakter med sjukvirden
Representanter fcir foreningen har vid flera tillfiillen triiffat representanter for
region Vtisternonland. Sture Henningsohn deltar 6ven vid triiffar med RCC.
(Regionalt Cancercentrum). Under itrethar det hflllits 5 trliffar med RCC.

18 augusti var medlemmar ur styrelsen inbjudna till Region Viisternorrland an-
gflende inkop av operationsrobot.

Informationsmiiten och iivriga aktiviteter
Foreningens aktiviteter pfr bl. a. Sundsvalls sjukhus kunde under 6ret iterupptas
efter pandemin.

Dessa aktiviteter genomfiirde vi under 2022:5 april: Information pfr stril-
ningen i Sundsvall
7 oc}l I april: Information pi sjukhuset i Sundsvall
24 majz Information pfr PRO L.justorps mf;nadsmote.
31 maj - 3 juni: Prostatacancerforbundets sverigeresa gzistade Vdsternorrland ( wt
med stopp i Ornskoldsvik, Solleftefl, Hrirndsand och Sundsvall 
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I juli: Di arrangerade vi Mustaschgolfen pf; Timrfl Golfbana. Traditionsenligt
var vi en av arrang<irerna pfl Timrfr Golfvecka. I strilande solsken den I juli
samlades 250 golfentusiaster pi den vackra banan i Timr8. Som vanligt hade vi
med hjiilp av sponsorer fitt ihop ett dignande prisbord.
13 augusti: Vi medverkade vid konsert med Helen Sjriholm och Jackie Sjddin i
Nlisflker.
16-17 september: Efter tv& f,rs uppehill pi grund av pandemin kunde Lastbils-
tr5ffen i Ramsele iteruppst6 och som vanligt deltog vi med virt informationst[lt.
21. oktober: Sture Henningsohn holl ett uppskattat fciredrag'fcir Vattenfalls pens-
ion6rer.
26 ocln 27 oktober: Hf,r tjuvstartade vi vir novemberkampanj med informat-
ionsbord pi Sundsvalls sjukhus.
1 november: Informationsbord pi ICA kvantum i Kvissleby.
3 och 4 november: Informationsbord p& Stora Coop i Birsta och bflda dagarna
silde vi bakelser till formfrn for Mustaschkampen.
I november: Information p6ICA Maxi Hrirnosand.
10 november: Information pi Coop i Ange.
l2-t3 november: Information pi Coop i Ornskoldsvik diir vi liven silde fars-
dagsbakelser.
15 november: Information pfl ICA i Solleftei.
16 november: Information pi Coop i Solleftei.
1"8 november: Information p6 Coop i Timrfl.
22 november: Information pi Coop i Hiirnosand.
23-24 november: Information Birsta City.
26 november: Hockeykviill med MoDo Hockey. Hockeyallsvenskan sponsrar
Mustaschkampen med en hemmamatch per lag diir en del av biljettintrikterna
tillfaller Mustaschkampen. En medlem i foreningen skfinkte en MoDo troja med
spelarnas autograf fritn 20O7 d6 MoDo blev svenska mristare. Vid auktionen in-
bringade denna trdja 6"000 kronor ytterligare till Mustaschkampen.

Snackkaf€er
I februari iterstartade vi vira snackkaf6er i Sundsvall och har under 6ret haft
totalt 8 traffar. I Solleftei kom vi i ging i mars och har diir haft 6 traffar.

Gliidjande ar att under 6ret har vi eiven startat snackkafder i Hiirnosand och
Ornskdldsvik. I Hiirnosand startade vi den 28 apnl och i O-vik den 3 maj. Totalt
har vi Hiirnosand haft 4 traffar och i Ornskoldsvik 3 traffar.

I Hiirndsand har antalet besokare varierat mellan 18-20 st. Vi har haft besok av
Sture Henningsohn, Kerstin Aslund, Lars-Olov Hrigstrdm. Roland Ostling och
Anton Norgren. Innehillet ph vfua traffar fcirutom samtal vid bordet kan sam-
manfattas till information om vflrt forbund, nyheter pi medicinornridet. allmiin
screening, robotkirurgi. gloggprovning och fcireliisning "om mitt liv som.faltfly-
gere".
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Jubileumsskrift
Under 2023 fyller Tr:ipatronerna 20 6r och vi har glort en jubileumsskrift over
de gingna frren som ska distribueras till alla medlemmar infor irsmotet.

Ovrigt
Trtipatronerna har likasi deltagit i moten i Prostatacancerforbundet i Stockholm
diir den centrala planeringen sker for medlemsfcireningarnas aktiviteter. En per*
son ur styrelsen tir medlem av valberedningen till forbundsstyrelsen. Inga-Lill
sj iil ander i ngir dessu tom i Prostatacancerforbundets styrel se

Styrelsen vill framfo:ra ett tack till alla bidragsgivare som skdnkt pengar till Trii-
patronema under f,ret.

Ovriga gf;vor bl. a. som minnesgivor for avlidna anhoriga har foreningen emot-
tagit under itret.

Andra bidrag till foreningen iir fr6n Funktionsriitt och Sundsvalls kommun.

Styrelsen strdvar alitid efter att uppdatera frireningens hemsida. Det kriiver spe-
cialkunskap och vi uppdaterar den kontinuerligt" Vi dr numera anslutna till den
gemensamma hernsidan som ordnas och bekostas av Prostatacancerforbundet.
Firr att titta pi hemsidan gflr man alltsi in pA foljande liink:
https : //pro statacancerforbundet. se/orn-
oss/Patientforeningar/vasternorrland/prostatacancerforeningen-trapatronerna/.

Aven medlemsregister dr samordnat med Prostatacancerforbundet for att dnntr
biittre information skall kunna kimnas till alla medlemmar. Det iir viktigt att si
mfrnga som mojligt anmiiler om man har e-postadress for snabb och effektiv
spridning 4v information som kommer styrelsen till dd. E-postadress kan an-
miilas direkt tillftreningens adress trapatronerna@1ive.se. Frir ndrvarande har
632 medlemmar anmtilt sin e-postadress och f6r diirigenom snabb information
frin foreningen, Vi har under firet gfltt ut med ett antal nyhetsbrev och annan
information. En sammanfattning av varje styrelsemote har ocksi ut till alla med-
lemmar som anmblt e-post.

Ovrig information om fiireningens ekonomi framgir av den siirskilda bilagan tili
denna flrsberaittelse.

Yad ffrr du som medlem i Trripatronerna?
Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerforbundet, 4 gfmger per 6r.

Du inbjuds till infbrmationsmoten med goda foreleisare.

Du f6r mojlighet till samtal med styrelseledamoter, andra kontaktpersoner och
lokala ombud som finns i Hiirnrisand, Niisiker och Ornskoldsvik samt i
Sundsvall och Matfors. En lokal kontaktperson inom Ange kommun saknas fort-
farande och vi ber personer i det omrfldet atttakontakt med styrelsen.
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Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sitt medlem-
skap sttider vfir f<irening. Era medlemsavgifter skapar forutsiittningar for Trii-
patronerna att medverka till att sprida information om prostatacancer, s6 att den
upptiicks i tid och - vilket inte iir minst viktigt - att vi fir en bra v6rd och be-
handling och slipper alltftir l6nga viintetider.

Lennart Lundsten

Sundsvall den 3L januari 2023
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