
    Patientföreningen

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

Protokoll nr: 92
Styrelsemöte den 15 september 2015

Plats: Karlslunds Motionscentral och Café

Närvarande; Hela styrelsen utom Johan Nyström, som meddelat förhinder.
 
§ 1.  Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och berättade om en kontakt 
        han haft med Kennet Hasselgren, som avser att flytta från Örebro.
  
§ 2.  Protokoll 91 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje meddelade att i kassan finns 63 964 kr, på räntebärande konto 
        100 000 kr samt ränta 685 kr. Föreningen har 181 medlemmar.
         Kjell meddelade att bidraget från Landstinget sannolikt blir 23 000 kr,
         vilket innebär en höjning med 2000 kr.

§ 4.  Inga reaktioner från PRO eller SPF hade skett så inga nya kontakter tas.
         Även Gunnar deltar i träffen med SKPF, Rostahemmet, den 7 oktober.
         Kjells förslag till schema för Seniorfestivalen godkändes, dock med 
         undantag av Fredriks deltagande då han är bortrest vid tillfället.     
         PCF:s septemberkampanj Bergendahls väckte inget gensvar i styrelsen.    

§ 5.   Hans-Olov fick beröm för uppläggningen och genomförandet av 
         Bifestivalen den 29 augusti. Han fick uppdraget att även tacka de 
         medarbetare han haft. 
         Mötet beslöt att augustiaktiviteten 2016 skulle bli en Skyttefest och att 
         Bifestivalen skulle komma igen 2017.
         Håkan och Hans-Olov skulle ta kontakt med Blå Bergen Lilla Spa i 
         Röcklinge om planeringen av höstens Gemenskapsmiddag.
         Håkan arbetar med förslaget Ängelsberg som Gemenskapsdag i maj 2016.
         Styrelselunchen i november intas på Solliden och Håkan sköter det 
         praktiska.  

 § 6.  Håkan meddelade att Vårdprogramgruppen skulle sammanträda på Haga 
         Slott, Enköping, den 24-25 september.
         Bemanningen av RCC för kommande tre år skall ske. Vi vill att våra två 
         representanter Johan och Håkan skall få fortsätta, men risken är stor att 
         andra patientgrupper vill komma med.
         T-Pro föreslår att Gunnar kommer med som regional SVF-representant.
         Den 22 sept kommer Kjell och Assar att med Pia Delin  diskutera 
         upplägget av en hearing där RCC-arbetet redovisas av ansvariga inom 
         RÖL.

§ 7.  Kjell kommenterade upplägget av årsmötet 8 mars 2016 på Livin´. Alla 
        medlemmar får inbjudan och handlingar via posten. Martin Dyfverman 
        inleder med att kåsera om sin tid som radioman i Örebro.
  
§ 8.  Det närmaste öppna mötet sker den 29 sept och handlar om Benskörhet.
        Vår nya samarbetspartner, Folkuniversitetet, vill ha rapport om antalet 



        närvarande och då även antalet kvinnor.  
 
§ 9.   Gunnar berättade att han var positiv till Lyftet II och att mötet gav 
         värdefulla kontakter med deltagare från andra föreningar. 

§ 10.  Kjell meddelade att han, Assar och Fredrik skulle delta i regionala mötet i 
          Stockholm den 17 sept.

§ 11.  Börje redogjorde för arbetet med hemsidan, som innehåller många länkar
          till andra sidor. Han fick beröm för gediget arbete.

§ 12  Till mötet med urologerna den 22 sept anmälde sig Kjell, Assar, Fredrik, 
          Hans-Olov och Tor.

§ 13  Mötet med onkologerna den 7 sept upplevdes som värdefullt och borde bli 
         en fin tradition.

§ 14.  Gunnar utsågs att delta i ett seminarium i Stockholm den 6 
          oktober om stöd till drabbade och anhöriga.

§ 15.  Inbjudan till kursdag om patientens rättsliga ställning väckte inget 
          intresse.

§ 16  Ingen var intresserad av att ingå i HSO:s styrelse för 2016.

§ 17. Kjell redogjorde för NA-artiklar om dels att Cancerfondens  glömt 
         prostatacancersjukdomen i en redovisning och viss debatt om PSA-
         provtagning och betonade vikten av att vi syns i pressen.

§ 18.  Till kommande styrelsesammanträde 13 oktober inbjudes revisorerna 
           och till mötet därpå, 24 november, inbjudes valberedningen.

§ 19.  Kjell avslutade höstens första möte kl 16.45

 

    Vid protokollet: Justerat:

      
  Assar Hörnquist, sekreterare                     Kjell Lindblom, ordförande
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