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Verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen för Prostatacancerföreningen Norrsken (Pcf Norrsken i dagligt tal) får härmed avge följande 

berättelse för verksamhetsåret 2018, som var föreningens elfte verksamhetsår. 

ProPsa Norrsken bildades 2007 och namnändrades till Prostatacancerföreningen Norrsken den 1 

januari 2014. 

STYRELSE  

Ordinarie ledamöter: 

Ordförande  Jan Erik Nilsson 

Vice ordförande Leif Näckholm 

Sekreterare  Bo Gunnar Ledin 

Kassör  Lars-Ove Karlsson 

Ledamot  Sune Isaksson 

Ledamot  Kjell Rönnqvist 

Ledamot  Lars Grahn 

Suppleant  Bengt Edelsvärd Boden, Lennart Roslin Piteå, Håkan Olsson Kiruna 

Revisor  Ulf Paulusson  

Revisor  Mikael Aaro 

Revisorssuppleant Nils Lindbergh 

Firmatecknare  Jan Erik Nilsson och Lars-Ove Karlsson var för sig. 

Valberedning Martin Johansson Boden sammankallande Ulf Paulusson Luleå och en 

vakant 

Webbmaster    Jan Erik Nilsson 

Föreningssupport medlemssystem  Jan Erik Nilsson  



REPRESENTATION 

Funktionsrätt Län styrelse    Jan Erik Nilsson 

Funktionsrätt Län ordförande möten  Jan Erik Nilsson 

Patientrådet Sunderby Sjukhus  Jan Erik Nilsson 

Tillgänglighetsråd Region Norrbotten  Jan Erik Nilsson 

Kommunal rådet funktion nedsatta  Jan Erik Nilsson 

Trafikverket    Jan Erik Nilsson 

Regionala Cancercentra (RCC)  Leif Näckholm 

Prostatacancerförbundets läkemedelsutskott Leif Näckholm 

Kvalitetsregisteransvarig   Leif Näckholm 

Medieansvarig i fallande ordning Leif Näckholm, Jan Erik Nilsson, Håkan 

Olsson, Bo-Gunnar Ledin 

FÖRENINGSDATA 

Föreningens organisationsnummer  802435–8346 

Föreningens bankgirokonto   729–1438 

Föreningens plusgirokonto   30 49 92-1 

Antal medlemmar 2018-12-31  624   

Antal medlemmar 2017-12-31  595 

Antal medlemmar 2016-12-31  571 

Antal medlemmar 2015-12-31  509 

Antal medlemmar 2014-12-31  347 

Antal medlemmar 2013-12-31  234 

Antal medlemmar 2012-12-31  224 

Antal medlemmar 2011-12-31  213 

Antal medlemmar 2010-12-31  177 

Antal medlemmar 2009-12-31  109 

Antal medlemmar 2008-12-31  73 

Antal medlemmar 2007-12-31  30 



Medlemsavgiften har varit oförändrad 150 kr sedan 2007 för enskild medlem och 200 för familj. 

Föreningen kan nu summera sitt elfte verksamhetsår. Ett år där vi kan redovisa både bra och lyckade 

aktiviteter. 

Från styrelsen har vi ambitionen att leva upp till en förening för hela länet. Det har inte varit lätt att 

klara en sådan uppgift på ett bra sätt eftersom vi har en begränsad ekonomi och ett stort 

upptagningsområde. 

Kiruna har nu blivit en egen förening under Pcf Norrsken och sköter om Kiruna och Pajala. 

Se bilaga 1. 

Möten och aktiviteter 

 

Årsmötet 

Årsmötet hölls i Piteå den 4 mars i Djupvikskyrkan. Ca 20 medlemmar var närvarande varav. 

Ordförande under årsmötet var Åke Forslund. 

 

Överläkare Gunnar Pettersson             Leif Norlin  

Öppna informationsmöten 

Hölls i samband med årsmötet i Piteå.  Se ovan. 

 



Se mer i Pcf Norrsken Kirunas verksamhetsplan. Bilaga 1  

1000 sjömil mot prostatacancer 

Fem grabbar från Kalix, Kalle Bergdahl, Johan Frohm, Johan Johansson, Jokim Mörk och Johan 

Malmström bestämde sig för att åka vattnets Blå Band, Ystad-Haparanda. De skulle samla in pengar till 

någon förening och då blev det till Prostatacancerförbundet. Deras mål var 100 000 kronor men när 

det hade räknats ihop blev det tvåhundrafemtiotvå tusen trehundrasexton kronor som de skickade till 

Prostatacancerfonden. Ett härligt initiativ. 

 

Deltagarna    Summan  

Aktiviteter i klubbarna 

Alla medlemmar är välkomna till våra klubbmöten runt om i länet. 

Boden Klubben. 

Boden klubben träffas första torsdagen i månaden dock ej under juni, juli och augusti månad. Cafe 

träffen sker på kaffe Opalen klockan 14.00. Boden klubben har haft 7 träffar med mellan 3–11 

deltagare. 

Den 6 dec hölls middag för Bodenmedlemmarna på Per o Mickes. Vi var 18 deltagare. 

Luleå Klubben 

Klubben har sina träffar den första onsdagen i varje månad klockan 17.30. Platsen de träffas på är 

Blackis, Svartöstaden.  

Den 1 december hade vi tillsammans med Bröstcancerföreningen en jullunch för Luleåmedlemmarna. 

Vi var 18 personer som deltog.  

Lars Grahn höll i det för föreningens räkning. 

Luleåklubben har haft 7 kafé möten.  

Piteå 



Piteå håller sina kaffeträffa på Furunäsvägen 102 D klockan 18,00 på onsdagar. De har haft 10 träffar 

och med mellan 6–11 deltagare.  

Övrig information. 

Under november har vi varit på Enter Galleria den 7 och 23 november. Lördagen innan farsdag var vi 

på Ica Maxi i Luleå och sålde mustaschprylar samt samlade in pengar till Mustaschfonden 

 

Ledamot Lars Grahn och ordförande Jan Erik Nilsson utanför Ica Maxis kassor. Foto Leif Näckholm 

 

Killkväll Hermelinens träning 

28 november var vi på Hermelinens Träning och sålde pins, informerade deltagarna och samlade in 

pengar till Prostatacancerfonden. 

Pt tränarna och Lars Grahn 
 



Hockey 

Juldagen var vi med på gamla boden hockeyspelare mot dagen unga spelare. Gamlingarna beträdde 

isen med blåmustasch och blå tröjor med texten Bodens Kommun och Mustaschkampen under en stor 

mustasch. 

 

    Foto: Mats Engfors/Fotographic 

Deras juniorer gick runt i hallen med bössor och var klädda i svart mustasch t-skirt. Juniorerna samlade 

in 1553 kronor till Mustaschkampen i sparbössorna. 

Vi själva stod i ett hörn och informerade om prostatacancer samt sålde profilprodukter. 

I pausen efter första perioden överlämnades en check till Prostatacancerfonden och jag intervjuades 

om prostatacancer mitt på hockeyplanen. Checken var på 11000 kronor. 

 

Foto: Mats Engfors/Fotographic  Foto: Mats Engfors/Fotographic 



Mässor 

Bodens Miljö och Skördemässa gick av stapeln sista helgen i augusti 

 

 

Sunderby Sjukhus 

Ordförande medverkar i Sunderby Sjukhus patientråd. Information om Boden-Luleå sjukvård. Stora 
ombyggnationer stunder. Akuten har byggts om. 

Landstinget 

RCC, Regionalt Cancer Center. 

Leif är även invald i arbetsgruppen prostatacancer. De har haft tre möten. RCC har av regeringen fått 

8,4 miljoner kronor att dela på och ett uppdrag att göra prostatacancervården mer jämlik. RCC Norr 

utreder för de nordligaste länen hur en screening av män som är 50 år, 60 år och 70 år skall ske. Man 

kollar också hur många män det finns i dessa grupper. 

I Region Norrbotten finns nu en majoritet för allmän screening. Senast bordlade man ämnet och väntar 

på RCC:s redovisning av uppdraget från regeringen. Skall vara klart sista januari. 

 

Ekonomi och medlemsantal. 



Föreningen har i dag 31 december 2018 totalt 624 medlemmar. Styrelsen hade som sitt mål att öka 

medlemsantalet med 20 medlemmar under verksamhetsåret, vilket lyckades. 

Detta verksamhetsår har många medlemmar avlidit samt andra har ej betalt medlemsavgiften. 

Vi har träffat hundratals personer på våra möten och aktiviteter, och vi har haft stora förväntningar på 

medlemsökning. 

Tyvärr så tillhör ju denna sjukdom de saker som det ibland är lite svårt att prata om, men vi får hoppas 

på att vi kan bli mer öppna och söka stöd hos varandra - varför då inte i vår förening. 

Ekonomi och antalet medlemmar är ju starkt förknippade. Fler medlemmar ger bättre ekonomi och 

innebär att föreningen blir starkare och ger förutsättningar för en ännu bättre och bredare verksamhet. 

Vi är medlemmar i Funktionsrätt  Norrbotten , gamla HSO Norrbotten, som hjälper olika föreningar 

med verksamhetsbidrag vilket gör att vi kan ha fler aktiviteter i vår förening och för våra medlemmar. 

Föreningen har även en bra kontakt med Norrbottens läns landsting. 

 

Avslutning.  

Styrelsen vill tacka för det gångna verksamhetsåret.  

Ett särskilt tack till våra bidragsgivare. 

 

 

Jan Erik Nilsson  Leif Näckholm  B-G Ledin  

 

Ordförande   Vice ordförande   Sekreterare 

 

Lars-Ove Karlsson  Håkan Olsson   Bengt Edelsvärd 

 

Kassör   Suppleant   Suppleant 

 

Sune Isaksson   Kjell Rönnqvist Lars Grahn  

 

ledamot   ledamot  ledamot  


