Protokoll nr.126
Styrelsemöte i T-pro den 15 april 2019
Plats: Karlslunds skidförenings lokal, Karlslunds motionscentral, Örebro
Närvarande: Hela styrelsen utom Marianne Liss och Johan Nyström.
§ 1. Ordföranden öppnade mötet.
§ 2. Föregående styrelseprotokoll nr. 125 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Ekonomi: Behållning på plusgiro: kr. 17 523:21, på SBAB: kr. 166 151:Föreningen har nu 211 medlemmar. Tyvärr har 11 st ännu inte betalat samt 11 st
intresseanmälda personer, som heller inte betalat.
Vi kommer att betala kronor 20:- per medlem i vår förening som medlemsavgift till
Livsgnistan.
§ 4. Den 14 maj klockan 18.30 kommer f. klinikchefen för urologen på USÖ Ove
Andrén till vår förening. Han ska beskriva utredningen om det strukturerade PSAtest som möjligtvis ska genomföras i vårt distrikt Uppsala-Örebro.
Den 21 maj klockan 18.00 ska vi ha en konsert med Korsbandets strängmusik och
kör i Hagakyrkan.
I juni månad planerar vi ett grillparty, ev med helstekt gris(vildsvin) i Gårdsjötorp.
Det blir en avgift på kronor 50:-. Trubaduren Åke Holst skall tillfrågas för
medverkan.
I augusti sker årets medlemsresa till Birka. Håkan E. kommer att ange datum och
detaljer för resan.
I september kommer vi att besöka den kolmila, som ska byggas upp. Datum
fastställes till den 14 september klockan 15.00.
§ 5. Den 8 april hade vi ett medlemsmöte på LivIn. Då visades en film om kolmilans
uppbyggnad och förberedelser för att bygga upp denna.
Årsstämman i PCF i år besöktes inte från vår förening på grund av sjukdom och
andra komplikationer.
Nyckelfondens lunch på Scandic City med Peter Jihde den 11 april var välbesökt.
Föreläsningen och lunchen uppskattades.
Nätverket mot cancer har tillfrågat Miguel om han han kan ingå i deras styrelse.
Han är tveksam och ska fundera vidare på erbjudandet och återkomma.
Vi panerar en medlemslunch i oktober i år. Vi föreslår följande tänkbara platser:
Grand City, Åkerby Herrgård, Svalans restaurang i Brunnsparken, Mogetorps
värdshus.
§ 6. Livsgnistan behöver volontärer varje onsdag. Flera från vårstyrelse kan ställa upp
då och då, mer eller mindre regelbundet, såsom Mary-Ann Liss, Johan Ny., Håkan E.

Olov S., Britt Bascuas, Kenny P., Börje J. och Morgan S..
§ 7. Nästa styrelsemöte sker den 20 maj 2019 klockan 13.00 på vanlig plats.
§ 8. Ordföranden avslutade dagens möte.
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