Verksamhetsberättelsen för 2019
Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2019 års
verksamhet:

Föreningens styrelse m.m.
Följande personer har under året ingått i styrelsen eller varit funktionärer i föreningen:
Ordförande:

Inge Nilsson

Vice ordförande:

Lennart Alsin

Sekreterare:

Dudley Hicks

Ledamöter:

Björn Lundell
Christina Hansson
Delila Gasi Tandefelt
Kjeld Pedersen

Ersättare:

Anders Hansson
Ralf Hansson
Thomas Westlund
Staffan Rundlöf

Adjungerad

Åke Lindgren (Fr o m september)

Kassör:

Lennart Alsin

Revisorer:

Bengt Ljunggren
Ingemar Bejmyr

Valberedning:

Rune Larsson, sammankallande
Göran Zettergren
Christer Petersson

Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten, inklusive den konstituerande möte i mars. Styrelsen har
haft merparten av sina sammanträden på ProLiv Väst kansli, E A Rosengrens gata 32, i Högsbo industriområde.
Styrelsen har också haft en ”Temadag” då de träffades en heldag och diskuterade, huvudsakligen,
”Mustaschkampen 2019”.

ProLiv Västs kanslilokal
ProLiv Väst hyr en kontorslokal i ett företagshotell i Högsbo industriområde. Adressen är E A Rosengrens gata
32. I denna kanslilokal finns vår kansliansvarige Anders Hansson, som föreningen har anställt på deltid.

Medlemmar
Föreningen nådde per den 31 december 2019 ett medlemsantal om 1027 betalande medlemmar. Av dessa är 176
s.k. anhörigmedlemmar (d.v.s. anhöriga som sammanbor med en ordinarie medlem). Motsvarande siffra för 2018
var 1025, vilket innebär en nettoökning av antalet medlemmar under året med 2 medlemmar. Men samtidigt bör
noteras att 100 medlemmar under året utträtt ur föreningen. Detta uppvägs till stor del av att vi under året har fått
ett antal nya medlemmar i föreningen.
Nya medlemmar rekryteras i första hand genom att nydiagnostiserade patienter tar kontakt med föreningen via
föreningens hemsida www.proliv.com eller via föreningens kontakttelefon 0302-467 68. Varje person som tar
kontakt med föreningen och som önskar bli medlem, blir uppringd av föreningens registeransvarige Björn
Lundell och ofta uppföljt av ett brev med senaste numret av ProLivNytt när medlemsavgiften betalats.
Under året har gjorts drygt 120 sådana utskick, hälften som e-post och hälften som vanligt brev.
Medlemsavgiften var under det gångna året 200 kronor för vanliga medlemmar och 100 kronor för anhörigmedlemmar.
Föreningens medlemsmatrikel har skötts av Björn Lundell.
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Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 16 mars, i Dalheimers Hus under ordförandeskapet av Nils Conradi. Inge Nilsson
omvaldes till föreningens ordförande. Björn Lundell, Christina Hansson var valda 2018 och kvarstår som
ordinarie ledamöter under 2019. Fyllnadsval av Christina Green på 1 år som ersättare för Bernt-Åke Zandelin
som avgick i maj 2018.Nyvall av Kjeld Pedersen samt omval av Dudley Hicks, Lennart Alsin och Delila Gasi
Tandefelt som ordinarie ledamöter för 2 år. Omval av Anders Hansson, Ralf Hansson och nyval av Staffan
Rundlöf och Tomas Westlund som suppleanter för 2019.
Bengt Ljunggren och Ingemar Bejmyr valdes som revisorer för 2019.
Till valberedningen för 2019 valdes Rune Larsson (sammankallande) Göran Zettergren och Christer Petersson.

Medlemsmöten
ProLiv Väst har under året anordnat ett antal medlemsmöten med inbjudna föreläsare.
Kvartalsmöte den 16 mars
Årets första kvartalsmötet ägde rum på Dalheimers Hus i Göteborg.
Föreningens ordförande, Inge Nilsson, inledde med en kortpresentation av ProLiv Väst och det följdes av en kort
presentation av Anhöriggruppen i Göteborg.
Detta följdes av överläkaren och onkologen Ingela Frank Lisbrand som redogjordes för läget inom
prostatacancervården. Bland annat nämnde hon de framsteg som har åstadkommits under senare år. Därefter
nämnde hon några siffor; 10 300 nya fall av prostatacancer 2017. Cirka 120 000 män lever i dag med diagnosen.
Dödligheten i prostatacancer för män 60–80 år har minskat med 35 procent sedan början av 2000-talet. Men
antalet dödsfall per år ligger kvar på 2 500 årligen och det är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland
män. Hon berörde också de långa väntetiderna för prostatacancerpatienter och några saker som vi kan vänta oss
under de kommande åren.
Därefter underhöll Per Umaerus oss med förträffligt nostalgiska tongångar från Bohuslän och Liverpool.
Mer om denna träff finns att läsa i ProLivNytt Nr 96.
Kvartalsmöte den 23 maj
Årets andra kvartalsmötet ägde rum på Dalheimers Hus i Göteborg.
Mötet inleddes med en föreläsning av Maria Frånlund, från Prostatacancer Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Hon redogjorde för ett flertal intressanta resultat från sin avhandling om utfall, förtjänster och risker
med prostatacancerscreening, det vill säga en organiserad prostatacancertestning baserad på någon form av
allmän kallelse riktad till män med erbjudan om provtagning.
Maria följdes av Johanna Svensson, verksamhetschef på onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Hon
målade upp bilden av en utveckling där många män botas i dag, i genomsnitt 75 procent. Historiskt sett innebär
det en stor skillnad. För inte så många år sedan låg dödligheten i prostatacancer på 50 procent. Det är flera
faktorer som gör att cancersjukvården i dag lyckas på ett bättre sätt.
Mötet avslutades med en föreläsning av ProLiv Västs egen styrelseledamot Delila Gasi Tandefelt talade om sin
forskning. Hon beskrev de genetiska förändringar som kan ha klinisk betydelse för prostatacancerpatienternas
svar på olika behandlingar.
Mer om denna träff finns att läsa i ProLivNytt Nr 97.
Kvartalsmöte den 7 november
Årets tredje kvartalsmöte ägde rum på Dalheimers Hus i Göteborg.
Mötet ägnades, huvudsakligen, åt en föreläsning av David Robinson från urologen i Jönköping. Han talade om
alternativa behandlingsmetoder. Han konstaterade att, för de flesta metoder, hade för kort uppföljningstid (oftast
bara omkring två år) för att kunna dra slutsatser om återfall.
Mötet avslutades med en kort frågestund.
Mer om denna träff finns att läsa i ProLivNytt Nr 98.
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Samtalsgrupper
Göteborgsområdet
Under året har medlemmarna kunnat delta i Anhöriggrupper, Snackcaféer och Kvällsfikor, där ett mindre antal
medlemmar träffas för erfarenhetsutbyte om prostatacancer och de behandlingar som erbjuds. Till Snackcaféerna
och Kvällsfikor är även allmänheten välkomna.
Tanken med ett snackcafé är att medlemmarna träffas under gemytliga former, kanske på ett kafé eller någon
liknande lokal, utan föranmälningsplikt. Syftet är här att byta erfarenheter med varandra men också att bara
umgås och ha det lite trevligt. Snackcaféerna har haft sina träffar mitt på dagen, på Dalheimers Hus, och under
året har föreningen anordnat sju snackcaféer.
Den 28 november ordnade föreningen en kvällsfika i Dalheimers Hus. Kvällsfikor är någonting mellan
kvartalsmöten och snackcaféer där upp till 40 medlemmar träffas. Vid varje träff finns det ett program där deltagarna kan lyssnar på korta föredrag och de får också möjlighet att diskutera sinsemellan. Vid detta tillfälle
handlade det om prostatacancerpatienter som får återfall. Kvällen inledes med en kort föreläsning av Karin
Braide, från onkologen på Sahlgrenska Universitetssjukhus, och därefter samtal mellan medlemmarna, över
kaffet. Karin Braide talade om ”Återfall” och skillnaden mellan återfall efter operation och återfall efter
strålbehandling. Efter operation ges ”salvageradioterapi”, dvs externstrålning, 35 gånger undre 7 veckor.
Mer om denna träff finns att läsa i ProLivNytt 98.
Anhöriggruppen i Göteborgsområdet träffades den 6 februari, och 27 mars, i Bröstcancerföreningen Johannas
lokal, Packhusplatsen 2. Det var inga träffar undre hösten 2019.
Kontaktperson var Ninia Egnell.
Sjuhäradsområdet
Samtalsgruppen i Sjuhärad har träffats i Träffpunkten Simonsland den 5 februari, 5 mars, 9 april, 7 maj, 1
oktober, 5 november och 3 december.
Under hösten har Cancerberörda tränat Cirkelgym på onsdagar i Friskishuset under ledning av Lennart Alsin. En
god aktivitet för Cancerberörda.
Kontaktpersoner har varit Lennart Alsin och Göran Zettergren.
Trestadsområdet
Snackcafé i Trestadsområdet
Det första mötet ägde rum på Ryttaren, Drottninggatan 16, i Uddevalla. den 24 april, som följdes upp den 28
oktober och 26 november. Mötet den 28 oktober ägde rum samtidigt med Samtalsgruppen vid FUB-lokalen i
Trollhättan.
Samordnare för gruppen var Thomas Westlund, Kent Sjöholm och Mats Karlsson.
Anhöriggruppen i Trestadsområdet i träffades i Bröstcancerföreningens lokal på Östergatan 1 B i Uddevalla.
De träffades den 12 mars, 21 maj och 28 oktober.
Samordnare för gruppen var Christina Green.

Medlemsutflykt
Föreningens traditionella vårresa för medlemmar gick inte att ordna i år på grund av brist på intresse från
medlemmarna.
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ProLivNytt
Medlemstidningen ProLivNytt har utkommit i planerade fyra nummer. Tidningen skickas regelmässigt ut
tillsammans med kallelse till föreningens kvartalsmöten. Den har under året haft en genomsnittlig upplaga av
cirka 1 900 exemplar.
ProLivNytt har även distribuerats till medlemmarna i CaPriN i Halmstad mot att föreningen betalar
självkostnaden för distribution och tryckning av tidningen. Föreningen bidrar också med artiklar till tidningen.
ProLivNytt skickas dessutom ut till personer inom vården och till föreningens sponsorer m.fl.
Anders Hansson är ansvarig utgivare för ProLivNytt och är också redaktör för tidningen. Henrik Strömberg har
svarat för layout och formgivning. Tidningen trycks och distribueras via Billes tryckeri.

Hemsidan
Föreningen har en hemsida med adressen www.proliv.com. Hemsidan innehåller information om kvartalsmöten
och samtalsgruppsträffar samt de senaste numren av ProLivNytt. Hemsidan innehåller också information om
föreningen och dess verksamhet, aktuella frågor samt tips om länkar och litteratur med information om
prostatacancer. Dudley Hicks är ansvarig för ajourhållning av hemsidan.

Patient-och närståendeförening
Bertil Uppström och Christer Pettersson representerade föreningen i Patient-och närståendeförening under 2019.
Från och med november 2019 representeras föreningen även av Christina Hansson.

Kontakt med medlemmarna
Föreningens kontakttelefon fyller en viktig funktion när det gäller att nå ut till människor som nyligen har
drabbats av prostatacancer. Telefonen är alltid bemannad. Passningen av telefonen cirkulerar bland styrelsens
ledamöter och ett antal s.k. kontaktpersoner. Utöver att den som ringer får ställa frågor om prostatacancer och de
behandlingsmöjligheter som står till buds informeras han eller hon om föreningens verksamhet samt erbjuds
medlemskap i föreningen. Kontakttelefonen är också till för våra medlemmar, som har frågor om sin sjukdom,
om olika behandlingsalternativ och om biverkningar efter behandling.
En angelägen uppgift för en patientförening som ProLiv Väst är att hålla kontakt med vården och föra fram
frågeställningar som är viktiga för medlemmarna. Det kan handla om bemötande, bristande resurser, långa
väntetider o.s.v. Föreningen tar fram ett Kunskapspaket som ges till alla nydiagnostiserade patienter. Det har
blivit en tydlig framgång med stor efterfrågan från regionens urologenheter som bedriver prostatacancervård.
Paketet och dess innehåll har uppdaterats under året och delats ut till totalt 1 498 patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt sjukhus och lasaretten i Borås, Uddevalla, Skövde, Alingsås, Kungälv, Lidköping och
Skene plus Carlanderska, Angered, Lundby och Urologix i Göteborg.

Forskningsmedel
I oktober bildade föreningen ett forskningsråd som kan assistera vid bedömningen av eventuella ansökningar om
forskningsmedel. Rådet består av Olla Bratt (professor, kirurg) Johan Stranne (överläkare, kirurg), Ingela Frank
Lissbrant (överläkare, onkolog) och Jon Kindblom (läkare, onkolog) och Lars Ny (överläkare, onkolog) från
Sahlgrenska Universitetssjukhus, samt Christina Hansson, från föreningen, som samordnare.
I oktober publicerades en annons på Göteborgs Universitets hemsida angående möjligheten att ansöka om
forskningsanslag från ProLiv Västs forskningsfond, med informationen att styrelsen har beslutat att dela ut
sammanlagt 200 000 kr i ekonomiskt bidrag till någon eller några, gärna yngre forskare eller passionerade
utvecklare inom prostatacancervården, för verksamhetsåret 2019 - 2020.
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Mustaschkampen 2019
Årets mustaschkamp var givande i form av fler intäkter samt många möten med nya människor.
Mustaschkampen 2019 innehöll ett flertal aktiviteter som föreningen var närvarade vid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/11
3/11
4/11
5/11
7/11
8/11
8/11
8/11
9/11
10/11
13/11
13/11
14/11
15/11
16/11
19/11
22/11
22/11
23/11
24/11
25/11
28/11
29/11
30/11
3/12
4/12

Fiskhamnen
Fotboll i Borås, när Norrby IF möte ÖIS.
Snackcafé i Dalheimers Hus, Göteborg
Snackcafé i Kraftens Hus, Borås
Kvartalsmöte, med överläkare David Robinson, urologen i Jönköping
Fiskhamnen
Ishockey, Munkedals BK möter Uddevalla HC
ICA Kvantum Nödinge
Hundfys, i Uddevalla
Ljusmanifestation, i Nordstan
Friskis och svettis, i Uddevalla
Citygross Uddevalla
Medlemsmöte, DöBra och Framtidsfullmakt
Fiskhamnen
Ljusmanifestation, i Nordstan
Citygross Ytterby
Fiskhamnen
ICA Kvantum Nödinge
ICA Maxi Alingsås
Bingolotto i TV4
Friskis och svettis Uddevalla
Kvällsfika, om återfall
Fiskhamnen (Auktion av en räklåda)
Handboll, Redbergslids IK möte Önnereds HK
Snackcafé, i Borås
Snackcafé, i Göteborg

Mycket viktigt var de personliga möten föreningens medlemmar har haft med olika människor på de olika
försäljningsställena. Föreningens olika representanter har haft chans att visa upp föreningen, svara på frågor om
prostatacancer och vad föreningen gör.
Föreningens representanter har också träffat många positiva människor som ställt upp och hjälpt till med
försäljningen av våra produkter. Dessa kontakter är mycket viktiga att odla vidare och kanske på sikt försöka
utveckla.
Inom styrelsen har det diskuterats möjligheter och områden där det finns förbättringsmöjligheter inför
Mustaschkampen 2020.
Mer om Mustaschkampen 2019 finns att läsa i ProLivNytt Nr 98.

ProLiv Västs idépolitiska arbete
På nationell nivå kom för några år sedan en sammanhållen cancerstrategi. Som följd av denna har det inrättats
sex regionala cancercentra som ett sätt att förbättra och utveckla den svenska cancervården.
I Västra Sjukvårdsregionen, som består av Västra Götalandsregionen och delar av region Halland, finns sedan
2011 Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst). Det är en stödorganisation, som ska stödja den västsvenska
cancervårdens utveckling med kunskaps- och metodutveckling i nära samverkan med sjukvården och dess
ledningar. ProLiv Väst är engagerad i detta arbete. Bl.a. ingår Bertil Uppström, Christer Petersson och Christina
Hansson i det patient- och närståenderåd som RCC inrättat. Rådets roll är att med samlad kompetens vara ett
stödjande råd till RCC Väst. Christer har under året deltagit i ett antal möten med rådet.
ProLiv Väst deltar också i arbetet med utformning av Regional Medicinska Riktlinjer, RMR. Arbetet leds av
processägarna Ingela Frank Lissbrant, onkolog, och Johan Stranne, urolog, på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Föreningen representerades av Anders Hansson och Inge Nilsson. Inge Nilsson har
dessutom ingått i arbetet med att etablera ett Regional Prostatacancercenter (PCC) genom att delta i ett antal
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arbetsmöten och vid patientintervjuer som skall ligga till grund för den organisationsförändring som detta center
kommer att innebära.
Inge Nilsson är, via ProLiv Väst och Prostatacancerforbundet, patientrepresentant i Nationella vårdprogramgrupp som varje år uppdaterar det Nationella vårdprogrammet. Arbetet under 2019 har till stor del sett över
diagnostik och Standardiserat vårdförlopp och föreslår obligatorisk MR-undersökning vid välgrundad misstanke
om prostatacancer före första läkarbesök hos urolog. Detta medför att det standardiserade vårdförloppet förlängs
med 7 dagar, men framför allt innebär detta i paradigmskifte för diagnostiken av prostatacancer.
Inge Nilsson ingår, enligt samma förutsättning som ovan, i den arbetsgrupp som arbetar med att utveckla
Patientöversikt prostatacancer, PPC, som är det grafiska beslutsstöd som kommer att bli ett viktigt stöd både för
patienter och doktorer vid alla läkarbesök och i kontakten med kontaktsjuksköterskan.

Cancerforum Väst
Cancerforum väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancerforskning och cancervård. De vill
tillsammans verka för ett utökat samarbete främst inom områdena forskning, cancervård och rehabilitering i
Västsverige. Genom samrådsmöten, gemensamma aktiviteter och kommunikation via hemsidor och sociala
medier vill de öka medvetenheten om det viktiga arbete som bedrivs här i Västsverige; allt med cancerpatienten
och dennes anhöriga i fokus. Forumet är ett samarbete mellan ProLiv Väst, Bröstcancerförening Johanna i
Göteborg, Gyncancerförening Västra Götaland, ILCO, Lions Cancerfond Väst och Stödkompisar, och leds av
Jubileumsklinikens Cancerfond.
Under året har Dudley Hicks representerat ProLiv Väst.
I oktober ordnade Cancerfonden Väst ett seminarium ”Forskningsnyheter” vid M Kitchen, på Vasagatan i
Göteborg, med flera föreläsare från Sahlgrenska Universitetssjukhus. Kjell Pedersen, Dudley Hicks och Åke
Lundgren representerade föreningen.

Övriga aktiviteter
•

Den 16 januari öppnade Sahlgrenska Universitetssjukhus sitt Prostatacancer Centrum (PPC).

•

Den 31 januari ordnade Regionalt Cancercenter Väst en heldagskonferens om standardiserade
vårdförlopp. Föreningen representerades av Inge Nilsson, Anders Hansson, Christina Hansson och
Dudley Hicks.

•

Den 22 februari var den officiell öppning av Sahlgrenskas Prostatacancer Centrum (PPC).
Föreningens ordförande Inge Nilsson klippta bandet vid en kort ceremoni. Föreningen
representerades, förutom Inge Nilsson, av Christina Hansson, Delila Gasi Tandefelt, Anders
Hansson, Ralf Hansson, Mikael Edvall och Dudley Hicks.

•

I februari presenterade Maria Frånlund sin avhandling om ”Prostata Cancer Screening: Outcomes
and Risk Prediktion”. Mer om detta i ProLivNytt nr 95

•

Den 30 mars firar Odd Fellow Loge 69 sin 100-årsjubileum och föreningen fick ta emot 75 000
kronor att lägga in it sin forskningsfond. Mer om detta i ProLivNytt nr 95.

•

Christina Hansson, Rune Larsson deltog från ProLiv Västs styrelse i Prostatacancerforbundets
årsstämma, i Stockholm den 23 - 24 april.

•

. På samma möte valdes Anders Hansson in i förbundets valberedning.

•

I april fick Ingela Frank Lissbrants en hedersutmärkelse från Prostatacancer Förbundet. Mer om
detta i ProLivNytt nr 95

•

I april fick Delila Gasi Tandefelt forskningsmedel från Prostatacancer Förbundet. Mer om detta i
ProLivNytt nr 95
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•

Den 18 maj rullade arrangören Anders Oscarsson en mc-karavan med ett 40-tal hojar i årets
Charity Run till förmån för Prostatacancer förbundet. Av de insamlade medlen för dagen
donerades 3 000 kronor till ProLiv Väst. Mer om detta i ProLivNytt nr 97.

•

Vid Almedalsdagarna i juli presenterades boken ”Sex och samliv” av Carina Danemalm Jägervall
och Ola Bratt. Mer om detta i ProLivNytt nr 97

•

I maj fick Delila Gasi Tandefelt forskningsbidrag på 300 000 från Lions Cancerfond Väst. Mer om
detta i ProLivNytt nr 97

•

Den 1 juli genomfördes ett ”Temadag” med deltagarna från styrelsen samt Rune Larsson och Kent
Sjöholm. Dagen ägnades huvudsakligen om att diskutera och planera Mustaschkampen 2019.

•

På Almadalsmötet i juli presenterades boken ”Sex, samliv och prostatacancer” av Carina
Danemalm Jägerval och Ola Bratt.

•

Den 27 augusti deltog Lennart Alsin i ett dialogmöte på Kraftens Hus med 3 politiker från Södra
hälso-och sjukvårdsnämnden.

•

Den 9 september genomförs den första robotassisterad titthålsoperation på Uddevalla sjukhus. En
vecka senare deltog Mats Karlsson och Kent Sjöholm i den officiella invigningen.

•

Christina Hansson och Kjeld Petersen deltog i Förbundets utbildning ”Nya styrelseledamöter” den
25 - 26 september.

•

I oktober deltog Anders Hansson, Dudley Hicks, Ralf Hansson och Rune Larsson i seminarium
”PS Om jag dör” som ordnades av Fjällmans begravning. Bland annat presenterades och
diskuterades DöBra-projektet, DöBra Ateljé Verktygslåda, DöBra-kortleken, sorgearbete samt
traditioner och ritualer. Dagen avslutades med en paneldiskussion samt en film från TEDtalk –
”When I die, recompose me”.

•

I december öppnades föreningens Facebook-sida ”ProLiv Västs grupp för direktkontakt mellan
medlemmar”. Medlemmar i ProLiv Väst och CaPriN är välkomna att delta i diskussioner som är
öppet enbart för medlemmar.

Riksorganisationen Prostatacancerforbundet
Prostatacancerforbundet är prostatacancerföreningarna riksorganisation. Totalt finns det nu 27 lokala prostatacancerföreningar i Sverige.
Prostatacancerforbundet ger ut tidningen Prostatanytt. Den kommer ut i fyra nummer per år och distribueras till
samtliga medlemmar i de föreningar som ingår i Prostatacancerforbundet.
Inge Nilsson har representerat förbundet i Nationella Vårdprogramgruppen och i ledningsgruppen för
utvecklingen av Patientöversikt Prostatacancer (PPC).
Anders Hansson har invalts i förbundets valberedning.

Bidrag
Föreningen har som under tidigare år beviljats bidrag från Västra Götalandsregionen. Jämfört med 2018 var
bidraget för 2019 lika stort.
Under Mustaschkampen 2019 har föreningen stötts av:
-

Föreningen Aktiva Åkarna i Borås, som bidrog med inkomster från sin ”Charity Run” i april

-

Tondénti Barbershop, som donerade 25% av sin dagskassa för den 11 november

-

Munkedals BK bidrog med ersättning från hockeymatchen mot Uddevalla HC den i november
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-

Idrottsveteranerna i Borås Idrottshistoriska Sällskap

-

Diverse gåvor från privatpersoner i samband med försäljning av mustaschprodukter

-

Minnesgåvor i samband med begravningar och en arvsgåva.

Disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott 66 720 kronor och 8 280 kr från det balanserade resultatet, tillsammans
75 000 kronor tillförs fonden för prostatacancerforskning. Vilket motsvarar gåvan från på 75 000 kronor från
Odd Fellow.

Göteborg i mars 2020
Lennart Alsin
Vice-ordförande

Delila Gasi Tandefelt
Ledamot

Anders Hansson
Suppleant

Ralf Hansson
Suppleant
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