
    Patientföreningen

  T-Pro
föreningen för prostatacancerpatienter
i Örebro län  med säte i Örebro kommun.

Protokoll nr: 98
Styrelsemöte den 24 maj 2016
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café.

Närvarande: Hela styrelsen utom Håkan Engman, som befinner sig på RCC-
dagarna i Umeå, och Miguel Bascuas, som meddelat förhinder.

§ 1.   Mötet öppnades av föreningens ordförande Kjell Lindblom

§ 2.  Protokoll nr 97 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 3.  Börje meddelade att det i kassan finns 116 238 kr samt 100 000 på 
        tidigare räntebärande konto. Förhandlingarna med SBAB pågår. Kjell 
        aktualiserade ett revisorskrav om kvitton och Börje skulle diskutera saken 
        med sin revisor samt föreningens revisorer.
        Föreningen har 188 medlemmar.
        Kjell meddelade att USÖ:s informationsdisk inte längre säljer Blå Band då  
        Region Örebro län har upphört med kontanthantering.

§ 4.  Eftersom Håkan var i Umeå på RCC-möte redogjorde Johan för arbetet i
        patient- och närståenderådet, som han nu lämnar då arbetet övertas av 
        Håkan. Johan rekommenderade även RCC:s hemsida som ger snabb 
        information om arbetet.
        Gunnar informerade om arbetet med SVF-frågor och meddelade att inget 
        nytt möte för gruppen meddelats. Han berättade även om diskussion om
        Mustaschkampanjen, som av en del upplevdes alltför penningfixerad 
        och främmande. Satsning på Blå Band skulle mera uppfattas som en PCF-
        satsning. Mötet beslöt att vi arbetar som senaste året.

§ 5.  Kjell aktualiserade frågan om föreningsinformation i form av pärm på 
        vårdcentralerna. Mötet uttalade stor tveksamhet om att pärmen ökade 
        kunskapen om patientföreningarna.
        Kjell påminde om Seniorfestivalen 8/10. Miguels Power Pointblad 
        diskuterades. Miguel, Kjell, Olle och Assar träffas i höst för att diskutera 
        dem. Kjell kallar till mötet.  
        Med anledning av tips från Guldgubben beslöts att vid kommande 
        urologmöte skulle erfarenheterna av informationspaketet som nya 
        patienter får diskuteras.

§ 6.  Gemenskapsdagen i Ängelsberg utvärderades. Den uppfattades som bra 
        trots det kyliga vädret. Besöket på brandplatsen var intressant. En del strul
        vid kaffetillfällena noterades.
        Gunnar meddelades att samtalsgruppen åter träffas och att det vid senaste
        tillfället kommit 8 personer.
        Inbjudan till Skyttefesten samt Sommarinformation skickas ut närmaste 
        dagarna.



§ 7   Gunnar rapporterade från PCF:s ordförandekonferens 11-12/4, som han 
        upplevde som intressant och lärorik. Calle Waller fick välförtjänt PCF:s 
        hedersutmärkelse.

§ 8.  RÖL:s offentliga möten i Lindesberg och Karlskoga om cancervården
        utvärderades. De upplevdes som ambitiösa och det framhölls även att det 
        är värdefullt att vi som patientförening visar vårt intresse. Ett möte ordnas 
        den 20/9 på USÖ.

§ 9.  Kjell, Assar och Fredrik fann patientföreträdarmötet 20/4 intressant och 
        var imponerade av Johan Ahlgren. Nästa möte 10/10.

§ 10. Johan och Gunnar kommenterade möte om närsjukvården norr i 
         Lindesberg den 25/4. 

§ 11. Olle rapporterade från HSO-T:s årsmöte den 25/4 och beklagade att flera 
         patientföreningar saknade deltagare i mötet.

§ 12. Kjell informerade att T-Pro inbjudits att delta i Dialogmöte runt 
         prostatacancer med två deltagare den 6/9 kl 9.30-11.00. Kjell och Assar 
         utsågs att delta med Håkan som reserv. 

§ 13. Kjell påminde om urologmötet 7/9 kl 1300. Kjell, Assar, Gunnar, Hans-
         Olov och Olle deltar.

§ 14. Vid onkologmötet 19/9 kl 15.30 deltar Kjell, Assar, Gunnar och Olle och 
         eventuellt Fredrik och Miguel.    
        
§ 15. Vid regionmötet i Stockholm den 25/8 deltar Olle och eventuellt Miguel 
         eller Håkan.

§ 16. Kjell meddelade att vid kommande årsmöte 7/3 2017 kommer Ingrid 
         Alkebro att vara gäst och berätta om kontaktsjuksköterskornas roll. 

§ 17. Börje berättade om kompletterande utbildning som han och Miguel 
         deltagit i och var glad åt nya samarbetet med Miguel.

§ 18. Kjell informerade om berömmande insändare till NA rörande RÖL:s 
         informationsmöten om cancer som tidningen inte tagit in.

§ 19. Mötet avslog Klemensgruppens ansökan om bidrag.

§ 20. Kommande styrelsemöten blir den 13/9, 18/10 och 22/11.

§ 21. Sedan alla önskat varandra en god sommar avslutade Kjell mötet kl 17.05

        Vid protokollet: Justerat:

        Assar Hörnquist Kjell Lindblom
        Sekreterare ordförande
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