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Då har det gått ett år igen, tiden går fort när man har roligt sägs det. Så då måste jag ha roligt för 

tiden bara rusar iväg. 

Jag har tagit det väldigt lugnt i december, det var nödvändigt. Men nu är batterierna laddade och 

planeringen för nästa år igång. Vi har väl 2 stycken riktigt stora arrangemang som vi skulle vilja 

genomföra. Det är farsdagsveckan i Mitt i City och hela centrum Karlstad, hoppas att de vill hänga på.  

Mustaschkampen har ju 5 års jubileum det borde det gå att göra något av. Tänk om hela Värmland 

ville vara med, omöjligt är det inte, det hänger på er. Fråga lokala handlare, idrottsklubbar mm det 

finns säkert många som vill ställa upp bara de får frågan. På tal om idrottsklubbar, nu är det dags för 

en ”Mustaschkampen match” i Löfbergs Arena. Det behöver ju inte vara bara på hösten och 

Mustaschkampen, det går bra att hitta på saker hela året. Är det någon som har några kontakter och 

ideér så hör av er, ska vi kunna växa och utvecklas gäller det att vi hjälps åt.  

Det gäller även medlemsantalet, vi blev 673. Nytt mål är satt till 800, det borde gå det är många som 

får diagnosen nu, 2017 var det 340 nya. Där saknar jag väldigt många medlemmar, tyvärr förstår de 

inte vad VIKTIGT det är med medlemskap. Jag är ingen föreningsmänniska får jag till svar, det är inte 

det som är viktigt. Det räcker att betala medlemsavgiften så blir vi en mycket starkare organisation. 

Det behövs verkligen, det är så mycket som behöver rättas till för att prostatacancervården ska bli 

acceptabel. Först måste vi ha en allmän kontroll så att männen upptäcks tidigt, sen borde det vara en 

självklarhet med att alla erections hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet och rehabilitering ska vi 

erbjudas inte behöva fråga om. 

I år kommer vi att ha årsmötet lite tidigare än vad vi haft föregående år, det kommer att bli 13/2 på 

Centralsjukhuset i Karlstad. Det finns en föreläsnings sal vid Klarälvs entrén som vi får låna gratis, den 

andra på Karolinen blir för dyr. Kanske inte för att det saknas pengar men de kan användas till 

viktigare saker än att betala hyror. Att det blir så tidigt har 2 anledningar dels vill vi få nya styrelsen 

på plats och sen kommer vår Joakim von Anka ( Håkan Albinder ) vara i Östersund på Skidskytte VM i 

Mars. På tal om kassören så ser det ut som att vi kan åka till Kansliet med en check på 600 000:- i år 

det blir ju 100 000:- mer än förra året. Bra jobbat Värmland alla ska sträcka på sig, allt från att köpa 

en pin eller skänka pengar. Allt är viktigt så glöm nu inte att fråga någon handlare om att sälja pins 

och fråga din vänkrets det är kanske någon som vill bli medlem. Anmälan kan göras på vår hemsida 

www.pcfvärmland.se  

 

Nu tar vi tag i det här ”TILLSAMMANS BLIR VI STARKA” 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

