Patientföreningen

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

Protokoll nr: 102
Styrelsemöte den 22 november 2016
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen med undantag av Johan Nyström som meddelat
förhinder samt från valberedningen Per Olov Sköld.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och hälsade Per Olov Sköld
speciellt välkommen.
§ 2. Protokoll 101 lades till handlingarna utan kommantarer.
§ 3. Börje meddelade att i kassan finns 32 734 kr och på SBAB 135 000 kr.
Föreningen har 193 medlemmar.
Kjell berättade att RÖL:s verksamhetbidrag för 2017 blir 26 500 kr och att
Rejmes sponsrar med 5000 kr även 2017.
§ 4. Kjell gav valberedningens Per Olov Sköld ordet. Han frågade
styrelsemedlemmarna om de önskar kvarstå i styrelsen även för 2017.
Endast Kjell och Assar meddelade att de beslutat avsluta sitt
styrelsearbete. Per Olov förklarade därefter att valberedningen kommer
att föreslå årsmötet att välja Miguel som ny ordförande och Kenny
Petersson som ny suppleant på ett år. Styrelsen kommer då att bestå av 9
medlemmar.
Omval av revisorer. Per Olov förklarade att ingen i sittande valberedning
ställer upp för omval.
§ 5. RCC-arbetet kommenterades. Håkan berättade att Patient- och
närståenderådet skulle träffas i Uppsala 5 december och
kontaktsjuksköterskegruppen i februari 2017.
Gunnar hade inget att berätta om arbetet med SVF-frågor då han inte
kallats till någon träff.
§ 6. Kjell berättade att Miguel sannolikt kommer att ingå i PCF:s nya styrelse.
Gunnar förklarade att han inte hade något att berätta från PCF:s
läkemedelsutskotts arbete.
Miguel meddelade att arbetet i arbetsgruppen patientöversikt
prostatacancer upphört på grund av penningbrist.
Han kunde även berätta att Socialstyrelsens nya besked om eventuell
screening skulle komma 2017. Den skulle i så fall bygga på ”Stockholm 3”.
Olle och Miguel redogjorde för sitt deltagande i SPF:s styrelseutbildning.
Den hade innehållit värdefull information om förbundets arbete men
förvånansvärt lite om styrelsearbete. En del kursdeltagare var inte nya
styrelseledamöter. Värdefullt var informationen om Närståendegruppers
arbete. Miguel menade att vi borde göra ett nytt försök att bilda en sådan
grupp.
Miguel, Olle och Håkan deltar i träff om morgondagens patient- och
närståendestöd 30 november.

§ 7. Kjell meddelade att inget nytt hänt om föreningsinformationen på
vårdcentralerna.
§ 8. Gunnar berättade att samtalsgruppen fungerar bra. Värdefullt forum.
Styrelselunchen med damerna fungerade bra. Mötet beklagar att Kjell inte
kunnat närvara på grund av förkylning.
Miguel redogjorde för Stödgruppens träff med Elisabet, som verkade vara
mycket arbetsbelastad.
Kjell redogjorde för arbetet med jubileumsmiddagen i januari 2017. Hans
förslag på inbjudna hedersgäster antogs. Samtliga inbjudningar skickas ut
i månadsskiftet november-december.
Börje redogjorde för arbetet med Gemenskapsdagen 2017 med besök i
Zinkgruvan. På grund av dålig kapacitet hos hissen beslöt mötet att
avstå från besök där. Börje och Håkan fick uppdraget att planera ett besök
på flygmuseet i Linköping med besök på Övralid på väg till Linköping.
Håkan och Hans-Olov fick uppdraget att planera en grillträff i Blankhult vid
lämpligt tillfälle under 2017.
Kjell informerade om att Vinterinformation skickas ut samtidigt med
inbjudan till jubileumsmiddagen.
§ 9. Olle, Miguel och Håkan rapporterade från IVO-dagen som gett värdefull
information.
§ 10. Kjell kommenterade planerade arrangemang. Tre intervjuobjekt var nu
klara till februariföreläsningen. Ytterligare två finns som reserv.
§ 11. Börje berättade att det nu även finns ett intressant radioprogram från
Kropp och själ på hemsidan. Han undrade hur många länkar hemsidan
kunde innehålla, en fråga utan svar.
§ 12.Börje tog upp frågan om nya föreningskuvert med tryck av
returadress. Ärendet lämnades till nya styrelsens konstituerande
sammanträde i mars.
Hans-Olov berättade att senaste PRO-tidningen innehållit fem sidor om
prostatacancer.
§ 13. Nästa styrelsemöte sker 24 januari 2017 då årsmöteshandlingarna skall
undertecknas varför alla bör närvara.
§ 14. Ordförande avslutade mötet med att önska alla en God Jul, en önskan som
alla närvarande därefter önskade varandra. Klockan hade då blivit 16.45

Vid protokollet:

Assar Hörnquist, sekreterare

Justerat:

Kjell Lindblom, ordförande

