
 

Verksamhetsberättelse för Prostatacancerföreningen Syd år 2020. 

Styrelsen för Prostatacancerföreningen Syd får härmed avge berättelse över det gångna årets 

verksamhet.  

Historik: 
Föreningen bildades år 2003. 

Medlemsantal: 399. 

Medlemsavgiften: under verksamhetsåret har varit 200,- kr. 

Lokal: 

Föreningen har ingen egen lokal och ett  medlemsmöte har varit på SPF Seniorernas 

samorganisations lokaler på Baltzarsgatan 1, Malmö och ett styrelsemöten  hos kassören Leif 

Kristoffersson samt ett på restaurang ”Köket” Falsterbo. 

Styrelsen under 2020 enligt följande: 

Ordförande:   Jan Augustin   Revisorer:      Kenneth Borin. 

V ordförande:   Simon Dahlqvist.                           Leif Malmsten 

Sekreterare:      Evy Christoffersson.  Revisor ers:      Krister Lindström. 

Kassör:               Leif Kristoffersson.  

Ord ledamot:    Christer Svanbrink  Valberedning:  Göte Nilsson. 

Ord ledamot:    Mats Chrisén.    

Ord ledamot:    Nils-Ivan Nilsson        

Ord ledamot   Peder Haak 

Ansvariga för hemsidan: Kaj Oldrup i samarbete med Peder Haak och Jan Augustin. 

Styrelsemöten:  

På grund av coronapandemin har styrelsen endast haft 2 st protokollförda sammanträden. Utöver 

sammanträden har kontakten i styrelsen skett via mail och telefonsamtal. 

Årsmötet: 

Föreningens årsmöte hölls 2020-04-16. 13 medlemmar deltog i mötet som hölls som telefonmöte på 

grund av pandemin. Sedvanliga förhandlingar och medlemsavgiften för 2021 beslöts vara oförändrad 

200,-kr. 

Ekonomi: 

Föreningens ekonomi är god. 

Föreningens verksamhet: 

Föreningen hade ett samtalsmöte den 30/1 där öl Thomas Jiborn informerade om regionalt 

prostatacancercentrum Syd där  Region Skåne samarbetar med regionerna Blekinge, Halland och 

Kronoberg med bland annat försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning.   



Övriga inplanerade samtalsmöten samt trivselkvällen i december fick tyvärr ställas in. 

En bussresa var planerad till Blekinge med omnejd i augusti men blev framflyttad till maj -21, detta 

också på grund av pandemin. 

Ett nytt bokföringsprogram har införts samt även central uppbörd inför 2021. Brev  via e-mail har 

skickats ut till medlemmarna av ordförande Jan Augustin om aktuell information. 

 

Övrig verksamhet: 

Anhöriggruppen hade en träff den 28/2 och övriga inplanerade fick tyvärr ställas in.  

Slutord: 

Styrelsen vill tacka alla bidragsgivare och övriga som ställer upp och verkar så att föreningen på ett 

föredömligt sätt kan drivas vidare och ge stöd åt medlemmar och deras anhöriga. 

 

Februari 2021 

 

 

Jan Augstin         Simon Dahlqvist  Evy Christoffersson            Leif  Kristoffersson 

 

 

 

Nils-Ivan Nilsson           Mats Crisén  Christer Svanbrink            Peder Haak  

 

  

 

 

 

 

 

 


