Patientföreningen

T-Pro

Protokoll fört vid
patientföreningen T-Pro:s årsmöte den 6
mars 2012

föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län med säte i Örebro kommun.

Plats: USÖ:s matsal i F-huset
Närvarande: Ca 40 föreningsmedlemmar
Före de egentliga årsmötesförhandlingarna berättade professor Jan-Erik Johansson,
en av föreningens initiativtagare, om ”Cancerstrategin och uppbyggandet av ett RCC
i regionen samt vad som händer på den nationella nivån”, ett ämne som han väl
behärskade utifrån eget arbete med RCC i vår region.
§ 1. Föreningens ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet.
§ 2. Inbjudan till årsmötet hade skickats ut den 29/1 varför det ansågs ha blivit
utlyst i stadgeenlig tid.
§ 3. Till ordförande för årsmötet valdes Alf Larsson och till sekreterare Assar
Hörnquist.
§ 4. Förslaget till dagordning godkändes av mötet.
§ 5. Till rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Stig Larsson
och Tor Hammargren.
§ 6. Föreningens kassör Börje Jakobsson kommenterade årsredovisningen och
meddelade att föreningen för tillfället har 146 medlemmar. Inga frågor varefter
redovisningen med godkännande lades till handlingarna.
§ 7. Revisor Ingemar Eriksson läste upp revisionsberättelsen och tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8. I enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och balansräkningen.
§ 9. I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2011.
§ 10. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att årsavgiften för 2013 skulle bli
oförändrade 150kr.
§ 11. Årsmötet beslöt, att liksom hittills gällande, inga arvoden skulle utgå för
uppdragen som styrelsemedlem/suppleant och revisor/suppleant samt att
den som utför uppdrag för föreningen skulle ha rätt till ersättning för sina
faktiska kostnader för uppdragets utförande.
§ 12. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2012 godkändes.
§ 13. I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen skulle bestå av
fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande och suppleanter utses
för ett år och övriga för två.
§ 14. Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Kjell Lindblom.
§ 15. Håkan Engman omvaldes på två år och Johan Nyström på ett år efter avgångne
Lennart Uddmyr. Börje Jakobsson och Assar Hörnquist kvarstår ett år efter
valet på årsmötet 2011.Till suppleanter på ett år omvaldes Stig Larsson och
Per-Olov Sköld och nyvaldes Hans-Olov Andersson.

§ 16. Som ansvarig att sköta föreningens del av förbundets medlemregister
omvaldes Börje Jakobsson.
§ 17. Till revisor på två år omvaldes Ingeman Eriksson. Kvar står Lennart Sjögren
som valdes 2011. Till suppleant på ett på omvaldes Fredrik Forell.
§ 18. Till ombud vid PCF:s riksstämma 2012 valdes Håkan Engman och Assar
Hörnquist.
§ 19. Till valberedning valdes Nore Sundin (sk), Bo Lennartsson och Lennart
Persson.
§ 20. Kjell erinrade om medlemmar som avlidit under verksamhetsåret och de
hedrades med en tyst minut.
Styrelsen hade föreslagit att föreningens 10-årsjubileum skulle firas i form av
en heldagsutflykt i Gemenskapsdagens anda. Två förslag till program förelåg.
Det första med besök på Nobelmuséet och möte med ”Alfred Nobel” samt
lunch på Strandkanten. Det andra med busstur till Larsbo kalkbruk, Stripa
gruva, Guldsmedshyttans kyrka, Stråssa, Flögfors, Löa hytta, Blåmansbäcke
och Bångbro. Vid omröstning vann det senare alternativet och Håkan fick
uppdraget att skriva ut ett program som skickas till alla medlemmar i slutet av
mars. Deltagarantalet begränsas av att bussen tar 54 personer. Varje deltagare
betalar 100kr, resten står föreningen för.
Kjell berättade att i andra föreningar hade man anhöriggrupper och
samtalsgrupper och undrade hur stort intresset är för att även T-Pro skall
ordna sådana. En visst intresse fanns för samtalsgrupper.
Andra tillfällen för medlemmarna att träffas utöver årsmötet och
Gemenskapsdagen hade diskuterats. På frågan om intresset för att ordna
studiebesök eller vinprovningar var intresset större för det senare.
Arne Gustafson erinrade om sommarbesöket i hans Tivedenstuga och undrade
om inte även andra kunde bjuda in till liknande träffar.
På frågan om hemsida berättade Håkan att arbetet med den var igång.
Reklamexempel av Prostatanytt för utdelning till kompisar som reklam
för föreningen efterlystes.
Alf Larsson föreslog att mötet skulle uttala ett tack till Kjell och Assar för de
debattartiklar om prostatacancer som de fått in i NA vilket blev mötets beslut.
Alf överlämnade mikrofonen till Kjell som uttalade föreningens tack till
avgående styrelseledamöterna Lennart Kindbom, som varit med från
föreningens börja, och Lennart Uddbom vilka liksom mötets ordförande Alf
Larsson fick en ”blomma” som tack.
§ 21. Föreningens ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet:

Mötets ordförande:

Assar Hörnquist

Alf Larsson

Justerat:
Stig Larsson

Tor Hammargren

