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Protokoll nr 133. 

Styrelsemöte i patientföreningen T-Pro den 2december 2019 

Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro 

Närvarande: hela styrelsen utom Mari-Ann Liss 

 

§ 1. Vår vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna  till årets sista styrelsemöte. 

§ 2. Föregående protokoll nr 132 kommenterades och lades till handlingarna. En utvärdering  skedde 

av den föreläsning, som vi hade den 9 november i Scandic Grand. Alla var överens om att 

föreläsningen, som var välbesökt, var värdefull, inspirerande och väl genomförd av såväl föreläsare 

som arrangörer. 

§ 3. Föreningens ekonomi framlades av kassören. Vi har kr. 19.374:41 på vårt plusgiriokonto och kr. 

106.151 på SBAB. 

Odd Fellowlogen i Örebro har skänkt oss kr. 15.000:-, som kommer att överlämnas i en check den 12 

december. Kenny Peterson och Börje Jakobsson kommer att närvara vid detta tillfälle. 

Förenings medlemsantal är nu 212 stycken. 

§ 4. Aktiviteter: 

Årsmöte kommer att traditionsenligt hållas på Liv In på Järnvägsgatan  onsdagen den 4 mars klockan 

18.00. 

Valberedningen kommer att kallas till ett styrelsemöte på det nya året. Årsmötet  nästa år är speciellt 

viktigt, då en ny ordförande skall väljas. 

Vi kommer att bevaka föreningen Livsgnistans årsmöte den 27 februari 2020. 

Vi kommer också att noga bevaka Livsgnistans aktiviteter under slutet av detta år och kommande år 

för att kunna samarbeta med dem om gemensamma aktiviteter. 

§ 5. Julfesten tillsammans med strängmusikkåren och -kören Korsbandet hålls på kvällen den 2 

december i Hagakyrkan. Allt är förberett med arrangemang och förtäring. 

Kollekten under konserten kommer att skänkas till Hagakyrkan för utdelning till behövande, som hör 

av sig till kyrkan inför julen. 



§ 6. Den av Livsgnistan anordnade samtalsgruppen hålls den 20 januari 2020 i Karlslund. 

§ 7. Börje J. har en uppsättning broschyrer och informationsmaterial, som skall finnas för utdelning på 

urologen till nydiagnostiserade patienter av prostatacancer. Han har införskaffat plastfickor för 

förpackning av nämnda material och kommer att överlämna detta till urologiska mottagningen. 

§ 8. Kommande datum för styrelsesammanträden  våren 2020: 

Den 13 januari klockan 13.00 på vanlig plats. 

Den 10 februari   -”- -”-. 

Den 4 mars,  som konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Kommande styrelsemöte/-n kommer 

att bestämmas vid detta sammanträde. 

§ 9. Ordföranden avslutade dagens sammanträde och önskade God Jul samt hoppades på  gott 

samarbete under kvällens konsert och fest. 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

 

Olov Sturzenbecker    Håkan Engman 

Sekreterare     Ordförande 


