Patientföreningen

T-Pro
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,
Johan Nyström, Hans-Olov Andersson och Tor Hammargren.
Gunnar Norrman och Kennet Hasselgren hade meddelat förhinder.
§ 1. Ordförande Kjell öppnade mötet och hälsade Tor speciellt välkommen
efter problem med hjärtat. Tor berättade om sin erfarenhet av ambitiösa
hjärtsjukvården. Detta föranledde Johan att komma med förslag om att
försöka initiera en behandling av prostatacancersjuka liknande den
”hjärtskola”, som Tor skulle pröva. Tor kommer att berätta om sina
erfarenheter.
§ 2. Protokoll nr 80 och 81 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje berättade att föreningens kassa innehåller 128 459 kr plus 50 000 kr
på räntebärande konto. Mötet beslöt att ytterligare 50 000 kr skulle föras
över till räntebärande konto.
Föreningen har 173 medlemmar varav 11 ännu ej betalat sin
medlemsavgift för 2014.
Kjell redogjorde för sponsorläget.
Beslöts att Börje skulle få köpa in nytt bokföringsprogram för datorn.
§ 4. Erfarenheterna av nya lokalen för årsmötet, Livin’ Hotell, diskuterades. Alla
ansåg att föreningen även i fortsättningen skulle ha årsmötet på Livin’.
§ 5. Kjell informerade om det regionala mötet på Scandic Grand Hotel, Rum
Hjalmar. Håkan, Assar och Tor anmälde sitt intresse av att delta. Kjell
deltar som värd för mötet och skulle fråga icke närvarande Gunnar och
Kennet om de ville delta.
§ 6. Gunnar deltar som T-Pro:s representant vid PCF:s ordförandekonferens 2324 april.
§ 7. Hans-Olov och Assar berättade om sina erfarenheter av träff med PROföreningen i Almby. De uppfattade mötet som positivt och såg fram mot
flera liknande tillfällen att få informera om T–Pro:s verksamhet.
Beslöt mötet att Kjell anmäler föreningens deltagande i Seniorfestivalen 4
oktober 2014. De styrelseledamöter som då kan närvara gör det och
deltagare i Samtalsgruppen skulle inbjudas att också delta.
Kjell berättade om möte i Föreningarnas Hus och att det under våren inte
blir aktuellt med skyltfönster där. Johan fick uppdraget att bevaka
möjligheterna att i Föreningarnas Hus få utrymme för information om
T-Pro.
Ett förslag från PCF om ny rekryteringsbroschyr diskuterades och några
detaljer kommenterades.

§ 8. Gemenskapsdagen den 10 maj kommenterades. 26 personer hade anmält
sig men några ännu ej betalt.
Håkan redogjorde för hur han tänkt sig Skyttefesten i augusti och lovade
komma med mera detaljerad inbjudan för Sommarinformation som skickas
ut i slutet av maj. Även till Gemenskapsdagen skulle han ordna ett litet
informationsblad. Johan lovade att ta ansvaret för en tipspromenad vid
Skyttefesten.
Gemenskapsdagen 2015 diskuterades och Håkan lovade att ta fram ett
program även till den.
Kjell informerade om att det nu finns en ny lista på Stödpersoner med en
del nya namn.
§ 9. Kjell meddelade att tid för möte med urologerna nu bestämts till den 4/9 kl
9.00. Kjell, Assar, Tor och Hans-Olov anmälde sitt deltagande och Gunnar
och Kennet skulle få frågan.
Tid för möte med onkologerna har inte blivit bestämd.
§ 10 Kjell redogjorde för planerade arrangemang och att det nu var bestämt att
Jan-Erik Damber föreläser den 8 september.
§ 11 Börje informerade om Hemsidan, som hade ungefär oförändrat antal
besökare. Han väntar på konkretiseringen av PCF:s löfte om nya grepp på
Hemsidan för förbundets föreningar.
Kjell uppmanade alla i styrelsen att delge Börje sina ideer om Hemsidan.
Börje fick uppgiften att undersöka möjligheterna att spara innehåll i
Hemsidan som inte är aktuella i något arkiv samt att ta kontakt med Arkivcentrum avseende även föreningens pappersdokumentation.
§ 12 Johan och Håkan redogjorde för arbetet i RCC, Patientrådet respektive
Vårdprogramsgruppen. De fick uppdraget att vikariera för varandra när
någon fick förhinder att delta i något möte.
§ 13. Kjell informerade om intervju med honom och Assar i ETC den 14 mars.
§ 14. Nästa styrelsemöte sker den 27 maj (OBS Flyttat!). Därefter träffas
styrelsen den 2 september, 28 oktober och 25 november. Traditionella
damlunchen planeras ske lördagen den 22 november kl 13.00 på Brasserie
Rendez-Vous.
§ 15 Kjell avslutade mötet kl 18.15
Vid protokollet:
Assar Hörnquist
Sekreterare

Justerat:
Kjell Lindblom
Ordförande

