Patientföreningen

T-Pro
Föreningen för
Prostatacancerpatienter
i Örebro län

Protokoll nr.131
Styrelsemöte i T-pro den 7 oktober 2019
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro
Närvarande: Hela styrelsen utom Kenny Petersson och Marianne Liss, som
hade förhinder.
§1.Vår vice ordförande öppnade mötet.
§ 2. Föregående protokoll nr 130 genomlästes och lades sedan till
handlingarna.
§ 3. Ekonomin: Vi har 28.151:51 på plusgirokontot och kronor 121.151 på
SPAB
§ 4. Föreläsningen med professor Ola Bratt och Carina Danemalm Jägervall
den 9 november är nu klargjord genom Börje J:s försorg. Föreläsningen börjar
klockan 11.00 . Välkomsthälsningar och kort om vår förenings kommande
aktiviteter framfördes av Johan Nyström. Därefter vidtar de båda gästernas
föreläsningar fram till ca 13.00, då Ola Bratt måste avvika för tågresa.
Hotellövernattningar och övriga förberedelser är klara. Scandic Grand hälsar
oss välkomna den 11 november.
§ 5. Konserten med Korsbandet och tillika jullunch den 2 december i
Hagakyrkan är nu planerad.
Håkan E. gör en skiss på inbjudan liknande den vi hade i maj i år och Olle och
han sammanställer denna inbjudan, som kommer att skickas ut kort efter vårt
nästa styrelsemöte den 4 november.
De medlemmar som inte kan nås via internet kommer att tillsändas inbjudan
per brev, som adresseras genom samarbete mellan Börje och Olle. HOA har
lovat att frankera dessa inbjudningar
till ett bra portopris genom hans kontakter.
Håkan har som tidigare överenskommits tagit kontakt med Odensbackens
Catering för lämpligt förslag på förtäring. Medlemmarna anmodas att
genom betalning av kronor 50:- göra en anmälan till Börje.
§ 6. Livsgnistan: L:s tillförordnade ordförande Lena Lundqvist var inbjuden till
vårt sammanträde för att redogöra lite för hur samarbetet med Livsgnistan ska
fortgå.

En samordning mellan T-pro och Livsgnistan angående samtals- och
anhöriggrupper bör ske. Olle är beredd att ställa upp som samtalsledare för
anhöriggruppen. Samtalsgruppen har ännu inte någon föreslagen ledare.
Lena L. påtalar att användningen av ”vår” lokal i Skidföreningens lokal i
Karlslund skall ske enligt ett schema. Alla användare i Livsgnistans föreningar
bör erlägga en avgift vid behov av lokalen, förslagsvis kronor 200:- per gång
eller kronor 500:- per månad.
Beslut om dessa överenskommelser sker vid Livsgnistans nästa styrelsemöte
den 4 november.
Om Livsgnistanaktiviteterna skall växla mellan måndag och onsdag varannan
vecka respektive får diskuteras och avgöras vid L:s nyssnämnda möte.
§ 7. Övriga frågor:
Den kopieringsmaskin som införskaffats av Håkan E. bör i möjligaste mån
förses med en användarkod . Den står nu uppställd i möteslokalen i Karlslund
Vi hoppas att ingen annan olovligen kommer att använda denna
kopieringsmaskin, som bekostats av Livsgnistan.
Utbildning för hemsidan, som planerats blir uppskjuten tills vidare Börje J.
kommer att deltaga i denna utbildning när den blir av.
Face-book för vår förening har uppdaterats genom PCFs försorg, men Johan N.,
som ansvarar för denna, ligger lågt tills vidare.
§ 8. Vårt nästa styrelsesammanträde sker den 4 november klockan 13.00 på
vanlig plats
Det föreligger en konflikt mellan de dagar Livsgnistan har sina
styrelsesammanträden och T-Pro:s
sammanträdesdagar, eftersom båda infaller på första måndagen i varje månad.
I november ”krockar ” dessa sammanträden och för att undvika dessa krockar
föreslås att vi i stället har våra sammanträden i T-pro den andra måndagen i
varje månad. Om detta kommer att ske redan i december eller fr.o.m. januari
2020 är en fråga, som bestämmes den 4 november.
§ 9. Ordföranden avslutade dagens möte.
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