
    Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset.

Närvarande; Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson, 
                     Johan Nyström, Gunnar Norrman, Hans-Olov Andersson och Tor 
                     Hammargren.
                     Inbjuden gäst från valberedningen P-O Sköld.

§ 1.   Ordförande öppnade mötet som inleddes med kort kaffestund.  

§ 2.   Protokoll nr 85 och 86 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.   Börje informerade om ekonomin. I kassan finns 70 157 kr samt på två 
         räntebärande konton tillsammans 100 176 kr
         Föreningen har nu 184 betalande medlemmar samt 4 intresseanmälda.

§ 4.   Kjell överlämnade ordet till valberedningens Per-Olov Sköld. Han gick 
         igenom styrelselistan och frågade vid varje namn om vederbörande ville 
         stå kvar som styrelseledamot. Assar påminde om att han för två år sedan 
         förklarat att han borde ersättas med yngre kraft då han efter ca 10 år som 
         sekreterare hotade att bli en bromskloss. Viss övertalning gjorde att han 
         förklarade sig villig att stå kvar. Tor meddelade att han av hälsoskäl avsåg
         att lämna styrelsen. Per-Olov argumenterade för att Tor kunde sitta 
         kvar så frågan blev i viss mån obesvarad beroende på utfallet när 
         valberedningen söker nya namn för styrelsearbetet.  
 
§ 5.   Mötet gick igenom rekryteringsarbetet.
         Hans-Olov rapporterade från informationsbesöket på PRO City som han 
         och Håkan och Gunnar ansåg ha varit bra.
         Gunnar förklarade att han upplevde att mötet med Håkan Florin varit 
         intressant och inspirerande.
         Hans-Olov som skött kontakterna med PRO-föreningar hade förslag till 
         fem nya kontakter, PRO Kumla, PRO Haga, PRO Kultur, PRO Sofia och PRO 
         Wasa. De skulle få brev om att vi är intresserade av att besöka dem för att
         informera om prostatacancer.
         Kjell skulle skicka ett likalydande brev till SPF:s Centrala planeringsgrupp.
         Kjell informerade om att det nu finns en roll up av lokal karaktär. Den 
         skulle placeras framme i salen vid våra föreläsningar.
         Gunnar fick uppdraget att undersöka möjligheterna att ordna jingle vid t 
         ex fotbollsmatch och villkoren för detta.
         Börje meddelade att han ännu inte fått räkning för vår medverkan i 
         seniorfestivalen.



§ 6.   Beslöts att Vinterinformationen kunde skickas ut.
         Håkan arbetade med två uppslag till Gemenskapsdag 2015 och 
         återkommer med detaljer före årsskiftet. Preliminära datum 9/5 eller   
         16/5.
         Hans-Olov arbetar med Bifestival med preliminärt datum 29/8
         Gunnar meddelar att Samtalsgruppen fungerar bra.

§ 7.   Kjell redogjorde för planerade arrangemang. 
         24 januari Pro-middag för medlemmar och partner.
         3 februari föreläsning med Bengt Johansson.
         3 mars årsmöte på Livin’
         Senare under året planeras en föreläsning med Ove Andrén om 
         ”Sammanhållen vårdprocess” med betoning på prostatacancer samt en     
         föreläsning om benskörhet.

 
§ 8.   Börje informerade om att han på hemsidan skall försöka få in filmer om
         prostatacancer som Astellas Pharma ställt till vårt förfogande.

§ 9.   Johan och Håkan redogjorde för RCC-arbetet och att regeringen nu satsar 
         2 miljarder på cancervården, 500 miljoner per år under en fyraårsperiod.

§ 10. Kjell informerade om intervjun med Gunnar i Örebroarn och att han själv 
         blivit intervjuad i både NA och lokalradion efter Dambers föreläsning.

§ 11. Under punkten skrivelser refererade Kjell till mail som samtliga 
         styrelsemedlemmar fått.

§ 12. Under punkten övriga frågor diskuterades Apoteksgruppens erbjudande 
         om självtest om prostatacancer, PSA-test, som samtliga ansågs strida mot
         Socialstyrelsens krav att man borde prata med en PSA-sköterska innan 
         man beslöt att ta provet. Förbundet borde uttala sig i frågan.
         Assar refererade till två debattartiklar om Lungcancer respektive 
         bukspottkörtelcancer där skribenterna jämförde med andra cancerformer, 
         men där proststatacancer inte nämns. Känner man inte till största 
         cancersjukdomen med största antalet dödsfall? Men ansåg att satsningar 
         på vård och forskning borde styras av behovet. Får prostatacancer största 
         satsningen? Johan replikerade att så ska det bli enligt nya riktlinjerna.

§ 13. Kommande styrelsemöten under 2015 är 27 januari och 31 mars. 
        Årsmötet 3 mars följs ju av konstituerande sammanträde.

§ 14. Eftersom det var årets sista styrelsemöte önskade Kjell alla samlade en 
         God Jul och ett Gott Nytt År. Johan uttalade styrelsens stora tack till Kjell 
         för hans förtjänstfulla arbete.
         Varpå ordförande förklarade mötet avslutat kl 17.25.
         
         Vid protokollet:
       

        Assar Hörnquist Kjell Lindblom
        Sekreterare Ordförande
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