
Månadsbrev Juli 

Nu borde man väl kasta sig i hängmattan och bara koppla av, men det får bli så när det här 

engagemanget är över. Nu snarare ökar aktiviteterna, i går beslutade vi på styrelsemötet att vi köper 

en bil. I dag har vi köpt den, imorgon får vi hämta den. Det blir en Ford transit (en liten vit skåpbil) 

den tänker vi klä upp med Blå Band, Mustascher och diverse budskap. Bakre delen av skåpet är även 

tänkt att sälja reklam på för att finansiera värde minskningen med. Den här lösningen gör att vi 

enklare når större delar av Värmland och kan sprida vårt budskap. Man 45+ kolla ditt psa, vilket är 

det viktigaste. Men vi har även möjlighet att träffa fler som vill stödja vår verksamhet genom att köpa 

saker, lotter, BLI MEDLEM eller skänka en slant. 

Det här med att värva medlemmar tycker jag går trögt, det tillkommer ju så många med diagnosen 

att Urologen går ut med en pressrelease och beklagar att man inte kan hålla de tider som man bör 

göra. Vad är problemet det kan ju omöjligt vara kostnaden 200:-/ år, medlemskapet är oerhört viktigt 

det stärker oss som jobbar hårt för att förbättra vården. Så jag vädjar än en gång, när ni träffar någon 

i vardagen, tipsa om föreningen och uppmana till att registrera sig på hemsidan. 

www.pcfvärmland.se   

Min ide, om att alla medlemmar värvar en så blir vi dubbelt så många och ordföranden skulle bli 

överlycklig. Drömma får man väl men skulle vi kunna bli 500 innan årsskiftet så är det ju inte dåligt vi 

är 428 nu. Jag kommer att vara vid entren på Stora Coop Bergvik nu på fredag och lördag 11-17, där 

kan vi registrera direkt. 

Sen åker jag till Gotland med riksförbundet och deltar i Almedalsveckan blir borta en vecka. Sen får ni 

inte bli förvånade om vi dyker upp lite här och där med bilen. Vi har ju gott samarbete med både 

Konsum och ICA så det blir i huvudsak vid eller i butiker beroende på väder.  

En sak till vi behöver förslag på någon som kan tänka sig att vara ordförande i valberedningen, namn 

till styrelsen brukar ske i samråd med sittande styrelse eftersom det råder sekretess på vårt 

medlemsregister. 

Ha nu en riktigt fin sommar hoppas vi ses 

Håkan Florin 

http://www.pcfvärmland.se/

