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                                            Vad hände  år 2021? 
 
Verksamhetsåret 2021 har präglats av den från föregående år pågående 

pandemin, varför föreläsningar som varit planerade under 2020 men fått  

skjutas upp till detta år ej heller kunnat verkställas. 

Medlemsresan har ej kunnat genomföras under verksamhetsåret, på samma sätt som 

skedde föregående år pga pandemin. 

 

 

25 febr. Styrelsemöte: Beslut att föreläsning från Bayer skall skjutas upp tills vidare, 

             Johan Bondestam återkommer med förslag vi lämplig tidpunkt. 

             Beslut att ingen årsavgift debiteras medlemmar som betalt medlemskap 

             under 2020, p.g.a. att verksamheten har tvingats ligga nere under större 

             delen av föregående år samt inte verkar kunna återupptas inom 

             överskådlig tid. 

             Håkan Engman och Johan Nyström deltar i möte med RCC Mellansverige 

            om förberedelser runt en utvecklingsplan för cancervården år 2021-2024. 

 

25 april. Styrelsemöte: Planering påbörjas runt genomförandet av 2021 års årsmöte 

             baserat på aktuella gällande restriktioner gällande pandemin. Förslag om  

             utomhusmöte i Gårdsjötorp om väder tillåter, ev. under utomhustält, 

             Slutgiltigt beslut vid nästa styrelsemöte.  

             Tidigare planerad föreläsning har åter fått skjutas upp pga   

             mötesrestriktioner. 

 

17 maj. Styrelsemöte: Fastställande av årsmöte för 2021, 9 juni i Gårdsjötorp 

             kl. 15:00. Platsen vald för att möjlighet att genomföra mötet utomhus finns 

             om antalet deltagare rekommenderat antal enligt gällande bestämmelser  

             från myndighet. 

 

9 juni. Årsmöte: Årsmötet genomfördes med redovisning av föregående års   

           verksamhet. Frågan ställdes om någon av deltagare är villig att ingå i styrelse 

           för kommande period, då en ledamot flyttat från orten samt 2 kvinnliga ledamöter  

           ej deltagit i styrelsearbetet det gågna året. Ingen intresseanmälan  

           förelåg. 

27 aug. T-Pro deltar i seniormässa i Nora Folkets Park gm. Håkan Engman och 

           Börje Jakobsson. 

 

27 sep. Styrelsemöte: Läkemedelsföretaget Bayer har återupptagit kontakten runt  

           den tidigare planerade föreläsningen, att ev. kunna genomföras under hösten. 

           Beslut att skaffa swish-konto för föreningen. 

 

25 okt. Styrelsemöte: Föreningen har hos Nordea ansökt och fått tillgång till 

           inbetalning via swish. Tidigare planeringar runt allmän föreläsning tas upp  

           på nytt till behandling. USÖ har genom Sabina Davidsson anmält intresse att 

           redovisa senaste forskarstudier runt hormonbehandling. Får tas upp på nytt    

           när möjlighet finns. 

22 nov. Styrelsemöte: beslut att ta kontakt med NA om införande av en debattartikel 

           från PCF genom Håkan Engman avseende organiserad prostatatestning inom 

           ÖLL. 
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