Protokoll nr.: 114
Styrelsemöte den 12 februari 2018
Plats: Karlslunds café och motionscentral
Närvarande: Hela styrelsen utom Fredrik O., som vistas i Thailand.

•

Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet.

§ 2.

Föregående protokoll nr. 113 lades till handlingarna.

§ 3.

Föreningens ekonomiska behållning är f.n.: Plusgirot kr. 50.240:40 och
SBAB kr. 80.464:01

§ 4.

Håkan E. rapporterade från Patient- och Närståenderådets sammanträde
den 12 dec 2017
Ny RCC-ordförande Johan Ahlgren, som slutat som onkologchef i Örebro
Info om cancerregistret av Stig Lindahl
Betr. Min Vårdplan föreslogs att närstående också skall få ta del av den
Nästa möte den 6 mars
Kontaktsjuksköterskegruppen:
Info om Aktiv överlämning, Elektroniskt Min Vårdplan, 1177, Rehabplan,
Planering
Nästa möte den 7 mars.

§ 5.

Den 20 februari kommer Bernt Åslund att hålla sin föreläsning: ”Nej! Jag har
fått prostatacancer! Nu är det kört! Eller?” och prata om sjukdomen, köerna,
behandlingsalternativ, läkemedel, kvalitetskrav prostatacancercentrer samt
potensmedel.
Vi beslutar, att skaffa en lotteriring för försäljning av två lotter för kr. 20:och tre priser.

§ 6.

Vi kommer att ha en föreläsning med representanter från urologkliniken i
USÖ (Henrik Ugge, Sara Fintling och Petros Georgou) den 16 april.
Professor Henric Grönberg meddelar att han tyvärr inte kan genomföra
någon föreläsning för oss i år på grund av tidsbrist men skickar en ur deras
team på Karolinska Institutet: Forskaren och urologen Tobias Nordström,
som kommer att hålla sin föreläsning den 5 september, preliminärt.

§ 7.

HOA har haft kontakt med PRO-föreningarna i Örebro om erbjudande om
kontakt med oss. Han har sammanställt en inbjudan, som nu skall skickas
till fem PRO-föreningar.

§ 8.

Vid vårt årsmöte den 6 mars på Conventum konferens kommer vi att ställa
upp vår fotoutställning.
Till ordförande vid mötet kommer att kontaktas och föreslås förra årets
ordförande Nore Sundin. Som sekreterare kommer att föreslås Olov
Sturzenbecker.
PCF:S ordförandekonferens är i år den 17 – 18 april. Miguel och Håkan
kommer att åka dit.

Medlemsavgiften i vår förening har i många år varit kr. 150:-. Vi höjer den
nu till kr.200:-/år.
Frågan om en valberedning togs upp. F.n. har vi ingen i valberedningen för
nästa år. Miguel och Börje kommer att arbeta fram några namnförslag.
§ 9.

Samtalsgruppen och anhöriggruppen kommer i fortsättningen samlas på
Karlslund motions- och caféanläggning.

§ 10. Inför den planerade årliga gemenskapsresan i maj kommer Håkan att ta
fram några förslag. Vi kommer även att kontakta Bilda och Folkuniversitetet
för ev. Kulturbidrag för vår resa.
§ 11. Som representanter i HSO utsågs Miguel Bascuas och Olov Sturzenbecker
Onkologen på USÖ anordnar öppet hus den 10 mars. Utställningar och
rundvandringar kommer att erbjudas.
Vi har på Världscancerdagen den 4 februari begärt inträde i Nätverket mot
cancer för år 2018. Vi överlämnar inträdesansökan den 13 februari.
Seniorfestivalen i höst sker den 6 oktober. Anmälan till denna skall inlämnas
i februari månad.
§ 12. Nästa styrelsemöte blir den 19 mars kl. 13.15 i Karlslund, som vanligt.
§ 13. Ordföranden avslutade vårt möte.

Vid protokollet:

Justeras:

Olov Sturzenbecker, sekreterare
Bascuas, ordförande

Miguel

