Patientföreningen

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset.
Närvarande; Kjell Lindblom, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson, Johan Nyström,
Gunnar Norrman (från kl 16), Hans-Olov Andersson och Tor
Hammargren.
Håkan Engman och Kennet Hasselgren hade meddelat förhinder.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet.
§ 2. Protokoll nr 83 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje meddelade att föreningen hade 199 916 kr varav drygt 100 000 finns
på räntebärande konto. Föreningen har 177 betalande medlemmar.
Kjell berättade att en ny sponsor, Wnt Research AB, bidragit med 3000 kr.
§ 4. PRO-Wästringen har inbjudit T-Pro den 20 oktober för att informera om
prostatacancer och T-Pros verksamhet. Håkan, Assar, Gunnar och HansOlov medverkar.
PRO City får besök av oss med samma ärende den 10 november. Samma
gäng deltar utom Assar som är upptagen av annat.
T-Pro deltar i Seniorfestivalen den 4 oktober. Kjell och Börje startar kl 9,
Assar och Tor kommer kl 12 och Gunnar kl 14. Festivalen slutar kl 16.30
Behov av flera roll ups diskuterades. Börje ansåg att det skulle vara bra
med en lokal roll ups, T-Pro-roll ups. Kjell jobbar vidare med förslaget.
Frågan om var föreningsmaterial skulle kunna förvaras fick inget svar.
Gunnar berättade om sina kontakter med Håkan Florin, som han tyckte
borde kunna inspirera även oss i vår verksamhet. Gunnar fick i uppdrag att
ta kontakt med Håkan och försöka ordna en träff mellan honom och
styrelsen under hösten.
Boken ”Prostatacancer” av Per-Anders Abrahamsson finns i flera ex hos
Gunnar.
§ 5. Skyttefesten utvärderades. Håkan ansågs ha gjort ett fint jobb, men med
tanke på de få deltagande föreningsmedlemmarna tolkades ämnet för
smalt för gruppen. Johan undrade om inte Hans-Olov skulle kunna ordna
ett program kring biodling och natur t ex i september 2015. Hans-Olov fick
uppdraget att fundera vidare och komma med förslag till program.
Förslaget till Gåsmiddag i november samt uppläggningen av
Gemenskapsdagen 2015 bordlades p g a Håkans frånvaro.
Gunnar skulle närvara vid Samtalsgruppens kommande möte.
T-Pro hade fått inbjudan om information om projektet ”Våga hjälpa”.
Styrelsen fann att projektet inte var av intresse för T-Pro. Kjell skulle
kontakta Therese om träff för att diskutera samarbete med
Bröstcancerföreningen Hilda.
Gunnar och Kjell var mycket positiva om Stödgruppens träff med Elisabet
Skeppner, som de ansåg hade varit mycket bra som vanligt. Material som vi
fått i samband med träff med läkemedelsföretaget Janssen diskuterades.
Viss kritik hade även framförts vid träffen med urologerna och mötet
beslöt att föreningen inte sprider broschyren om iCope.

§ 6.

Kjell informerade om talare vid årsmötet 3/3 2015. Dag Sandblom skall
föreläsa på temat ”Synpunkter på norsk och svensk sjukvård från en
urologs perspektiv”.

§ 7.

Mötena med dels urologerna och dels onkologerna den 4/9 utvärderades.
De ansågs båda ha varit givande och Kjell fick en eloge för bra
förberedelser.

§ 8.

Johan och Gunnar meddelade intresse att delta i Cesams 30-årsjubileum
och Kjell ombesörjer anmälan av dem. Föreningen står för
anmälningsavgiften.

§ 9. Kjell gick igenom de planerade arrangemang för 2014 och början av 2015.
Den 4 oktober deltar vi i finalen av Seniorfestivalen.
Den 20 oktober informerar vi om T-Pro och prostatacancer vid träff med
PRO-Wästerringen.
Den 22 oktober föreläser professor Jan-Erik Damber om ”Nationella
riktlinjerna för prostatacancer”
Den 10 november informerar vi PRO-City om vår verksamhet och
prostatacancer.
Den 3 februari 2015 föreläser onkologen Bengt Johansson under rubriken
”Från Marie Curie till behandling av tidig och sen prostatacancer”
Den 3 mars 2015 har vi årsmöte på Livin’ Hotell kl 18.30-21.00
§ 10. Den nya Hemsidan kommenterades och Börje fick beröm för fint jobb.
§ 11. Johan rapporterade kort om arbetet med RCC i Patientrådet.
§ 12. Kjell kommenterade de insändare i NA som vi haft under sommaren. Assar
poängterade att hela styrelsen borde känna ansvar för t ex
Höstinformation eftersom den är undertecknat av styrelsen.
§ 13. Hans-Olov berättade om Erik Welamson och hans bok ”Mitt andra liv” om
hur han blivit fri från sin prostatacancer. Mötet beslutade att han skulle
inbjudas till oss och få berätta om sitt liv sedan han som annonserat blivit
medlem i T-Pro.
De som skall vara med vid styrelselunchen med våra damer den 22/11
meddelar detta till Kjell.
§ 14. Nästa styrelsemöte sker den 28/10 och därefter den 25/11.
§ 15. Mötet avslutades 17.35
Vid protokollet:
Assar Hörnquist
Sekreterare

Justerat:
Kjell Lindblom
ordförande

