
    Patientföreningen

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

Plats: USÖs matsal i F-huset

Närvarande: Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje
Jakobsson, Johan Nyström, Stig Larsson och Hans-Olov 
Andersson.
Per-Olov Sköld hade meddelat att han var sjuk.

§ 1. Ordförande Kjell öppnade mötet.  

§ 2. Kjell hälsade i synnerhet de två nya styrelsemedlemmarna Johan Nyström 
och Hans-Olov Andersson välkomna.

§ 3. Till vice ordförande omvaldes Håkan Engman.

§ 4. Till kassör omvaldes Börje Jakobsson samt att teckna plusgirot.

§ 5. Till sekreterare omvaldes Assar Hörnquist

§ 6. Beslöts att föreningens firma tecknas i förening av ordförande Kjell 
Lindblom och sekreterare Assar Hörnquist.

§ 7. Ordförande Kjell utsågs att attestera räkningar gällande 
styrelsemedlemmar och Håkan Engman utsågs att attestera Kjells 
räkningar. Externa räkningar betalas av kassören Börje Jakobsson utan 
attest, men dessa utlägg skall finnas beslutade i protokoll

§ 8. Börje utsågs att liksom tidigare ansvara för medlemsregistret.

§ 9. Håkan, Per-Olov och Hans-Olov utsågs att delta i RCC-mötet den 20
mars på Urologen, USÖ kl 14-18 i Fagerbergrummet M-huset, hiss M3.

§ 10.Att delta i mötet på Odd Fellow den 12 april utsågs Kjell, Assar och Stig. 
Andra är välkomna.

§ 11. Håkan och Assar utsågs att representerar föreningen vid PCF:s 
ordförandekonferens den 16-17 april. 

§ 12. Kjell, Johan, Stig, Per-Olov och Hans-Olov utsågs att delta i urologträffen i 
Örebro den 17 april.

§ 13. Vid Hallsbergsmässan den 20-21 april ställer Assar upp på fredag och 
Börje på lördag. Det vore bra om flera kunde ställa upp och Kjell och Stig 
gav preliminära löften om deltagande. Hans Karlsson har lovat att vara 
närvarande av och till.

§ 14. Johan fick uppdraget att vid kommande styrelsesammanträde informera 
om Seniormässan till hösten.
Kjell skulle undersöka möjligheten att få en roll up om prostatacancer inför 
Hallsbergsmässan.
Börje och Johan skulle granska foton de tagit från årsmötet för att se vad 
som skulle skickas till Prostatanytt.
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§ 15. Beslöts att nästa styrelsesammanträde skulle äga rum tisdagen den 24/4 
då alla skulle få tillfälle att presentera sig.
Kommande sammanträden planerades till 29/5, 11/9, 9/10 och 20/11. I 
samtliga fall tisdagar kl 15.00 i Gulsparven om inte annat meddelas.

§ 16. Ordförande avslutade mötet.

        Vid protokollet:    Justerat:

       Assar Hörnquist Kjell Lindblom
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