
    Patientföreningen

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

Protokoll nr: 103
Styrelsemöte den 24 januari 2017

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café

Närvarande: Hela styrelsen utom Börje som meddelat förhinder.
 
§ 1.   Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet som han konstaterade skulle 
         bli hans sista som ordförande och även Assars sista som sekreterare.

§ 2.  Protokoll nr 102 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje hade meddelat att föreningens PG-saldo är 45 069 kr och 
        behållningen på SBAB 135 265 kr. Kjell påpekade att föreningens ekonomi 
       är god. Sponsorpengar från Rejmes och Micropos Medical har influtit för
       verksamhetsåret 2017 med vardera 5000 kronor. Föreningen har 200 
       medlemmar.

§ 4.  Mötet beslöt att föreslå årsmötet att årsavgiften för 2018 skulle  bli 
        oförändrade 150 kr.

§ 5.  Beslöts att till ordförande för årsmötet skulle Nore Sundin föreslås och till 
        sekreterare Olle Sturzenbecker.

§ 6.  Håkan rapporterade från RCC-arbetet, bl a om läget för
        kontaktsjuksköterskegruppen beträffande utbildningen av kssk. 
        Anmärkningsvärt är att i Örebro går det trögt då endast två anmält sig till 
        utbildningen vilket är mycket under antalet i övriga landsting.

§ 7.  Miguel och Olle deltar vid utdelningen av Nordiska medicinpriset den 2 
        februari då bl a Jonas Hugosson får pris.
        De deltar även i Förbundsstämman 3-4 april.
        Miguel, Håkan och Olle rapporterade från konferensen Morgondagens     
        patient- och närståendestöd den 30 november 2016 som de funnit mycket 
        givande. De har inspirerats att försöka bilda en anhöriggrupp.
        Miguel redogjorde för en ”julklapp” föreningen fått från förbundet      
        innehållande tält, eventbord, flagga, broschyrställ, tröjor, och 
        en insamlingsbössa.
        Lyftet IV sker 8 och 22 februari i Uppsala. Varje förening får sända 2-4 
        deltagare. Miguel och Olle deltar och vill någon annan i styrelsen vara med 
        anmäler sig denne till Miguel senast 29 januari.
        Gunnar meddelade att han inte visste något om Läkemedelsutskottets 
        eventuella verksamhet och att han inte ansåg sig kunna delta. Kjell skulle 
        kontakta Bernt Åslund och höra om utskottet fortfarande fungerade och 
        om T-Pro skulle kunna anmäla deltagare i stället för Gunnar.
§ 8.  Gunnar meddelade att Samtalsgruppen haft träff och allt fungerar väl.
        Jubileumsmiddagen den 21 januari utvärderades. 75 personer deltog och 
        mötet ansåg att allt fungerat bra.
        I Börjes frånvaro gav Håkan kort information om läget beträffande 
        Gemenskapsdagen den 13 maj. Ett utförligare program skulle presenteras 



        vid årsmötet.
        Hans-Olov informerade om grillfesten som sannolikt äger rum vid     
        Tomasboda den 10 juni.
        Kjell meddelade att Vårinformation 2017 distibueras omgående.

§ 9.  Johan, Olle och Miguel deltar i firandet av Världscancerdagen den 11 
        februari.

§ 10. Kjell kommenterade nya utgåvan av Planerade arrangemang.

§ 11. Kjell informerade om mejlväxling med regionstyrelseordförande Marie-
         Louise Forsberg-Fransson i samband med att hon slutar som ordförande 
         för RÖL och med Andreas Svahn med anledning av att han tar vid som    
         ordförande.

§ 12. Kjell kommenterade föreningens HSO-engagemang på olika sätt och att 
         han föreslår att Miguel tar över dessa funktioner.
         Olle påpekade att mötet inte enbart fungerade som tillfälle att fatta beslut 
         utan även som terapeutiskt samtal. Han föreslog att vid varje möte skulle 
         en deltagare berätta om sin situation som cancersjuk.

§13. Nästa styrelsemöte äger rum 21 mars.

§ 14. Kjell avslutade sitt sista styrelsemöte som ordförande kl 16.50.

    Vid protokollet: Justerat:

      
  Assar Hörnquist, sekreterare                     Kjell Lindblom, ordförande
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