
Den 21 mars höll Träpatronerna sitt årsmöte inför ett sjuttital medlemmar som 
trotsat snöyra och klass ett varning och tagit sig till mötet. Hörsalen på Metropol  var 
i det närmste fullsatt. Som vanligt hade Astellas varit med och sponsrat vårt möte. 
Gå gärna in på deras hemsida http://www.astellas.se/ och se vad de har erbjuda. 

Vid ingången stod Astellas representant Christel Asplund och demonstrerade deras 
produkter. 

I sitt inledningsanförande hälsade vår ordförande Sture alla välkomna och drog även 
några uppskattade anekdoter. Här kommen en variant på en av dem han drog: 

 Varje patient som anträdde läkare Östegrens manliga väntrum fick samma barska 
uppmaning: 
- Klä av er nakna! 
Till slut satt där tio stycken spritt språngande nakna karlar. 
- Och jag som bara skulle hämta lite huvudvärkspulver, beklagade sig den förste. 
- Och jag som bara skulle undersöka stortån, beklagar sig den andre. 
- Och jag som bara skulle ta bort en vaxpropp, beklagar sig den tredje. Och så 
fortsatte det fram till den siste som sa: 
- Och jag som bara skulle läsa av elmätaren. 

Sture avslutade sin anförande med att tända ljus och till musikackompanjemang av 
Daniel Ingemarsson Wiik tänkte vi på de kamrater som under året lämnat oss 

Därefter tog årsmötesförhandlingarna vid och med stora vana och ackuratess leddes 
mötet av ”ständige årsmötesordföranden” Björn Ekman, med Tord Berglund som 
sekreterare. 

Dagordningen klubbades raskt genom och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsområdet. 

Val till styrelsen utföll enligt följande: 

Ordförande: Sture Henningsson vald på ett år 

Kassör Sven Bodin Vald på 2 år 

Ledamöter Everth lundin och Lennart Lundsten. Båda valda på två år.  

Till ersättare valdes Roland Östling och Lars-Olov Högström 

Till revisorer valdes Sven Åke Grip och Lennart Uggeldahl med Åke Bodvill och Bertil 
Åström som ersättare. 

Någon ny valberedning fick vi inte ihop utan styrelsen fick i uppdrag att utreda 
denna fråga under det kommande året. 



En stadgeändring som innebär att handlingar till årsmöten och andra 
sammankomster skickas till dem som anmält sin e-postadress kommer att skickas 
elektroniskt. 

Årsmötet var raskt avklarat och kaffepaus vidtogs.  

Efter fikat hade vi fyra personer som höll var sitt anförande. Det började med  
Lennart Lindow som berättade om vår brodersförening i Jämtland Jämtgubbens 
verksamhet. Genom ett idoget arbete har man ökar medlemsantalet till nära 1100 
medlemmar. Jag blev så fascinerad av hans anförande att jag glömde att fota 
honom, men den som vill se hur han ser ut kan gå in på Jämtguppens hemsida 
http://www.jamtgubben.nu/ . 

Därefter berättade Christel om Astellas produkter. 

 

Och Curt Bäckström berättade på ett mycket levande sätt om inkontinens och de 
problem han har upplevt. 

Därefter tog vår ”huvudtalare Lars Beckman vid I den första delen berättade han om 
onkologavdelningens arbete. Avdelningen arbetar efter tre ledord. BOT, LINDRING, 
LIVSKVALITET. Därefter kom han in på strålkanonens historik i Sundvall. Den första 
öppnade redan 2002 och nu är den andra med god hjälp av Träpatronernas 
insamling invigd. Man kan nu ta emot 45-60 patienter för strålbehandling varje 
dag.Totalt beräkna man med att kunna klara av 11-12.000 behandlingar per år. 

Efter Lars anförande vidtog en frågestund där lars med god hjälp av Kerstin Åslund 
besvarade alla frågor på ett ingående sätt. 

Lars avslutade sitt anförande med en uppföljning av hans tal fjol då han pratade om 
sin kokbok ”Matfrisk” 


