
 
 
 

 
Förvaltningsberättelse för år 2015 
 
Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetså-
ret 2015 inkluderande resultat- och balansräkning. 
 
Träpatronerna fyller tretton år i MARS 2016 
Medlemsantalet vid årsskiftet var oförändrat cirka 540 betalande medlemmar. Årsav-
giften är SEK 150. 
 

FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER 2015 
Styrelsens sammansättning under tiden fram till årsmötet 2016 
 

Ordförande:  Sture Henningsohn, Sundsvall 
v. ordf.  Everth Lundin, Kramfors 
Sekreterare:  Tord Berglund, Härnösand/Sundsvall 
Kassör:   Sven Bodin, Sundsvall (fram till 1 9 15) 
  Lennart Lundsten, Sundsvall (fom 1 9 2015) 
Ledamot:          Anders Hörnblad, Överhörnäs   
    
Suppleanter:           Roland Östling, Sundsvall 
  Lars Olov Högström, Sundsvall 
 
Adjungerad ledamot       Bo Näslund, Matfors  (fom 1 9 2015) 
   

Övriga av årsmötet valda: 
Revisorer:  Lennart Uggeldahl. Sundsvall 
  Sven-Åke Grip, Sundsvall 
Ersättare:              Bertil Åström, Sundsvall 
 

Valberedning        Ingen vald. Styrelsen fick i uppdrag att verka för tillkomsten 
av en valberedning. 

   
Styrelsemöten  
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret.  
 

Tisdagen den 17 februari 
Torsdagen den 26 mars. Årsmöte samt konstituerande möte för den nya styrelsen 
Tisdagen den 15 september 
Torsdagen den 22 oktober.  Vårt stora höstmöte med 100-talet åhörare. 
Fredagen den 4 december. 
 

Årsmötet  
Årsmötet hölls i Sundsvall, Metropol Företagscentrum, den 26 mars 2015. Ett drygt 
120-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och särskilt glädjande var att flera från 
Örnsköldsvik och Sollefteå även kommit ner till Sundsvall. Föreningen ordnade 
transporter för dessa resenärer  
 

Föredragshållare vid det efterföljande fortsatta årsmötet var Prostacancerförbundets 
vice ordförande Calle Waller som berättade om vården av prostatacancersjuka i Sve-
rige.  Därefter berättade förre klinikchefen och överläkaren Leif Rentzhog om urolog 
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in i forntid och nutid. En historisk exposé framförd med stor kunskap och mycket 
humor. 
 

Även överläkaren vid länssjukhuset i Sundsvall, Kerstin Åslund, deltog i frågestund i 
samband med mötet. 
 

Mötet sponsrades av medicinföretaget Astellas som även hade en representant på 
plats. 
För den musikaliska underhållningen under mötet svarade Daniel Ingemarsson Wik. 
 
Stipendier 
Inget stipendium delades ut i år då inget förslag förelegat. Föreningen har därmed 
möjlighet att utdela dubbla stipendier nästkommande verksamhetsår. 
  

Informationsmöten och övriga aktiviteter 
Under september månad, Prostatacancermånaden, deltog även i år medlemmar ur 
Styrelsen med särskild utställningsstånd/monter på stora torget i Sundsvall under 
Bondens marknad för information till allmänheten om Träpatronerna samt för försälj-
ning av det blå bandet. Insamling med sparbössor skedde samtidigt för förstärkning 
av föreningens kassa. 
Under mustaschkampen som pågick hela November månad var Träpatronerna på 
plats i ICA Maxi i Birsta för kontakt med allmänhet och nya och gamla medlemmar. 
 

Styrelserepresentanter har vid 28 tillfällen under året deltagit i möten i bl.a. olika 
pensionärsföreningar och informerat om Träpatronernas verksamhet och om prosta-
tacancer. Sammanlagt har drygt 1.700 personer lyssnat på vår information och tagit 
emot föreningens broschyr. Man kan notera ett antal nya medlemmar som anmält sig 
vid dessa möten som varit mycket uppskattade med stort deltagande. 
 

Styrelsens representant i Örnsköldsvik Anders Hörnblad har vid 8 tillfällen deltagit i 
liknande möten i Örnsköldsvik och trakten där omkring. 
 
 

Höstmötet 2015 i Sundsvall 
Den 21 oktober 2015 samlades medlemmarna till årets höstmöte i Sundsvall. Cirka 
125 personer var närvarande och man fick lyssna på intressanta föredrag om dietis-
ten vid Länssjukhuset Sandra Persson, vidare fick vi lära oss en del om det nya 
Standardiserade Vårdförloppet SVF som skall vara i funktion inom vårt Landsting 
från 1 december 2015. 
Det Standardiserade Vårdförloppet infördes under 2015 för fem olika cancersjukdo-
mar bl.a Prostatacancer. Målet är att alla skall få en likartad vård oavsett var man bor 
i Sverige och att väntetiderna skall avkortas väsentligt. 
 
Projekt. ”Strålkanon Sundsvall” 
Projektet med de nya strålkanonerna till Länssjukhuset i Sundsvall är avslutat men 
ger fortfarande många positiva signaler till Träpatronerna som förening. Många 
minns det ”strålande” resultatet av föreningens insats. 
 

Övrigt 
Träpatronerna har likaså deltagit i möten i Prostatacancerförbundet i Stockholm där 
den centrala planeringen sker för medlemsföreningarnas aktiviteter. 
 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla bidragsgivare som skänkt pengar till Träpatro-
nerna under året. Bland flera stora bidragsgivare kan nämnas Holmsten Trio i Sun-
nersta, Undrom som för andra året i rad bidragit och i år med  22.000 kronor till 
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prostatacancerfonden. ABAK AB i Sundsvall skänkte i samband med julen 2015 
SEK 10.000, LIONS CLUB  i och kring Sundsvall och i Ådalen har lämnat gåvor och 
många fler. 
 

Övriga gåvor bl.a. som minnesgåvor för avlidna anhöriga har föreningen emottagit 
36.100 kronor.  
Under året har vi ytterligare uppdaterat och arbetat vidare med föreningens hemsida.  
Hemsidan finns på www.trapatronerna.se. Även vårt medlemsregister är nu sam-
ordnat med Prostatacancerförbundet för att ännu bättre information skall kunna läm-
nas till alla medlemmar. Det är viktigt att så många som möjligt anmäler om man har 
en e-post adress för snabb och effektiv spridning av information som kommer styrel-
sen till del. E-postadress kan anmälas direkt till föreningens adress trapatroner-
na@live.se 
 
Övrig information om föreningens ekonomi framgår av den särskilda bilagan till 
denna årsberättelse. 
 
Vad får du som medlem i Träpatronerna? 
Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerförbundet, fyra gånger per år. 
 

Du inbjuds till informationsmöten med goda föreläsare 
 

Du får möjlighet till samtal med styrelseledamöter, andra kontaktpersoner och lokala 
ombud som finns i Härnösand, Kramfors, och Örnsköldsvik samt i Sundsvall och 
Timrå. En lokal kontaktperson inom Ånge kommun saknas fortfarande och vi ber 
personer i det området att ta kontakt med styrelsen. 
 

Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sitt medlemskap 
stöder vår förening. Era medlemsavgifter skapar förutsättningar för Träpatronerna att 
medverka till att sprida information om prostatacancer, så att den upptäcks i tid och - 
vilket inte är minst viktigt - att vi får en bra vård och behandling och slipper alltför 
långa väntetider. 
 
 
Sundsvall den 20 februari  2016 
 
 
 
Sture Henningsohn  Everth Lundin      Tord Berglund 
 
    
 
Anders Hörnblad             Sven Bodin              Lennart Lundsten 
 
 
  
Roland Östling Lars-Olov Högström 
 

     

 


