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Nu är det snart Påsk och vintern vill inte släppa taget, men snart har vi våren här. Årsmötet är över 

och vi blev samma styrelse även kommande år. Jag får fortsätta styra skutan med samma besättning 

som förra året. Nu får vi ta nya tag, det finns lite ideer om att kontakta företag om eventuella 

samarbeten. Ska vi nå samma nivåer på insamling som förra året så behöver vi fler som hjälper till.  

Där kommer en vädjan igen, har ni några kontakter med företag i Värmland så hör av er. 

Vi är på väldigt god väg att kunna ordna möten via Skype, då kan du som är intresserad sitta hemma 

vi köksbordet och vara en del av styrelsen. Vi behöver nå hela Värmland, så än en gång är det någon 

som kan fungera som lokalt ombud hör av er. Vi behöver en lokal där man kan visa bilder via dator 

och så lite enkelt fika. Det är svårt för oss från Karlstad att ordna med det praktiska på er ort så snälla 

hjälp oss. 

Det jobbas hårt framförallt på central nivå att påverka socialstyrelsen, men även här har vi skickat vår 

syn på saken till Landstingsledningen och samtliga Landstings politiker. Det är ju viktigt nu inför att 

alla ska skriva remiss svar, vi har absolut inte gett upp screening frågan. Men vi är lite föregångare i 

Värmland med informationen om Psaprov som skickas ut av Landstinget, mycket tack vare Mauritz 

Walden går att läsa om här 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/21/upplysning-om-psa-gav-resultat/ 

Vi har väl startat upp så smått, var på ICA Maxi Kristinehamn i torsdags. Det som är planerat i April 

för övrigt är: 

Husbilslandet 30/3, Cafe King Creole/ Gunnar Lundkvist 14/4, Ordförande konferens 17-18/4, 18/4 

Cancerrådet och att leverera böckerna till ICA Maxi butikerna de ställer upp. Det behövs verkligen för 

det är väldigt många böcker som Gunnar har skänkt oss. Det som händer kan ni följa på hemsidan 

www.pcfvärmland.se gå in under verksamhet och aktiviteter 2018. Det fylls på eftersom, vi har ju 

några större arrangemang som Fritidsmässan i Kristinehamn i slutet på Maj men det är inte klart än. 

Där kan ni även se en nyhet om resan till kansliet när vi överlämnade en check på 500 000:- det finns 

även en artikel på förbundets hemsida. 

 

Det har varit ett uppstarts möte med Mustaschkampen gänget på kansliet i Solna. Det som är klart är 

en del stor sponsorer bla Schipsted/Aftonbladet och ICA Maxi flera spännande är på väg kanske ATG 

det hoppas vi på, då skulle vi nå hela Sverige på ett bra sätt spelombud finns ju överallt. Vi fick även 

ha önskemål om nya produkter till webbshopen, där föreslog jag ”Mössa och Halsduk” 

(farsdagspresent) och ”Kaffemuggar” (sälja till företag) vi får se vad de får fram. Det kommer med 

största sannolikhet bli ännu större än förra året. Då blev det 10,5 miljoner. 

Vi har haft vårt första styrelsemöte, vi ska försöka nå fler hockey klubbar för att ordna 

”Mustaschkampen matcher”. De behöver ju inte nå de höjderna som KHT gjorde förra året, allt är 

bra. Vi har även en mäss skylt  som ska moderniseras sen är den tänkt att finnas på bibliotek runt om 

i Värmland. 

Nu ska jag byta däck på cykeln fick tyvärr punktering men det är snart fixat, sen ska vi sätta fart. 

GLAD PÅSK  

Håkan Florin 
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