Patientföreningen

T-Pro

Protokoll nr: 75
Styrelsemöte den 8 april 2013

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

Plats: USÖ, Gulsparven, F-huset
Närvarande: Kjell Lindblom, Håkan Engman, Assar Hörnquist, Börje Jakobsson,
Gunnar Norrman, Hans-Olov Andersson, och Tor Hammargren.
Johan Nyström hade meddelat förhinder. PO Sköld ej närvarande.
§ 1. Ordförande Kjell öppnade mötet. Med anledning av att styrelsen fått två
nya medlemmar startade mötet med att alla presenterade sig, civillivet och
sjukdomshistoria.
§ 2. Protokollen nr 73 0ch 74 samt årsmötesprotokollet lades till handlingarna
utan kommentarer.
§ 3. Ordförande redogjorde för ett antal inkomna skrivelser, bl a utvärderingen
av mötet 5 februari med Calle Waller och Elisabeth Skeppner. Utvärderingen
visade att det finns önskemål om paus i mitten av mötet vilket Elisabeth
berättat att man i andra sammanhang vanligen har vid hennes framträdanden.
Mötet beslöt att det önskemålet skulle beaktas vid kommande föredrag.
§ 4. Börje meddelade att utöver 50 000kr på räntebärande konto finns i kassan
84 751 kr. Antalet medlemmar är 170. Kjell meddelade att ny sponsor är
Micropos Medical AB som sponsrar med 5000kr liksom tidigare sponsor, Tage
Rejmes Bil AB. Faktura på samma belopp är utställd på Möller Bil AB. Vid
kommande föreläsning 14 maj bjuder Apoteket Cura ICA Maxi på frukt och jos
och kommer även att kort informera om generikareformen och vad den innebär
för såväl kunder som apoteken.
§ 5 Kjell redogjorde för försök att få kontakt med PRO, misslyckat, och SPF för
information om prostatacancer och T-Pro vid föreningsmöte. En inbjudan har
kommit från SPF i Lerbäck och den 25 april skall Kjell och Assar medverka vid
möte där. Ingen i styrelsen blev intresserad av inbjudan till STCC i Karlskoga
den 23-24 augusti. Mötet beslöt att Kjell anmäler T-Pro till Seniorfestivalen 5
oktober. Johan, Gunnar och Assar meddelade att de var villiga att ställa upp.
Kjell fick uppdraget att kontakta Ideellt Utvecklingscentrum för att undersöka
möjligheten att T-Pro fick ställa ut informationsmateriel i deras fönster, helst i
september när prostatacancer uppmärksammas.
§ 6a Vad Gemenskapsdagen beträffar skall Håkan snarast ge Kjell en
deltagarförteckning. Hittills har 41 deltagare anmält sig.
Samtalsgruppen fungerar bra. Ett tiotal personer har deltagit vid varje tillfälle
sedan verksamheten under hösten etablerades.
Utbildningen Lyftet har haft sin första dag, denna gång i Uppsala, Närvarande
var Håkan och Tor, som både upplevde dagen som intressant och nyttig.
§ 6b. Kjell påminde om mötet med urologer på USÖ den 23/4 kl 15.00 Kjell.
Assar, Gunnar och Tor deltar från T-Pro.

§ 7 . Kjell informerade om kommande föreläsningar. Närmast med Bengt
Johansson den 14 maj och senare Ralph Peeker den 24 november. Den 10
september är avsikten att PCF:s debatt skall kunna följas i webbsändning i
arrangemang på USÖ.
§ 8. Börje redogjorde för arbetet med hemsidan. Unders mars hade sidan haft
645 besök. Börje fick erkännande för bra arbete.
§ 9. Håkan gav en kort sammanfattning för hans och Johans RCC-arbete. Han
var mycket nöjd med de möten de deltagit i.
§ 10. Kjell redogjorde med kontakt han haft med NA:s journalister som skrivit
artiklar om äldreboomen då han framhållit att även problematiken med
prostatacancer hör hemma under det temat.
§ 11. Assar och Gunnar deltar som delegater för T-Pro vid PCF:s
förbundsstämma 17-18 april. Kjell deltar som styrelsemedlem i PCF.
§ 12. Ingen styrelsemedlem anmälde sig att delta i HSO:s årsmöte den 25 april.
Efter mötet ställde sig Tor till förfogande och har anmälts av Kjell.
§ 13. Upplägget av T-Pro:s årsmöte 2014 diskuterades. Mötet beslöt att det
skulle hållas den 4 mars 2014 och ny lokal skulle Livin´ på Järnvägsgatan 22
bli. Förslag till gästtalare/underhållare efterlystes.
§ 14. Inga övriga frågor anmäldes.
§ 15. Nästa styrelsemöte sker den 21 maj på tid och lokal som vanligt.
Styrelsesammanträden sker sedan den 3 september, 15 oktober och 19
november.
§16. Ordförande avslutade mötet kl 18.15

Vid protokollet:

Justerat:

Assar Hörnquist

Kjell Lindblom

