Patientföreningen

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

Protokoll nr: 101
Styrelsemöte den 18 oktober 2016
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande: Hela styrelsen samt inbjudna revisorerna Ingemar Eriksson, JanOlov Thungren och Rune Nyström.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet och hälsade de inbjudna
revisorerna speciellt välkomna.
§ 2. Protokoll 99 och 100 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje meddelade att i kassan finns 34 710 kr och på SBAB 135 000 kr.
Föreningen har 191 medlemmar.
Kjell aktualiserade frågan om regler vid inköp av nödvändig teknisk
utrustning för föreningsarbetet. Assar aktualiserade frågan om inköp av
kopiator till ny sekreterare. Den som nu används är ca 10 år gammal.
Mötet beslöt att äganderätten till den gamla kopiatorn övergår till Assar
och att ny sekreterare inköper en ny av lämplig kapacitet. Årsmöteshandlingarna kopieras numera i samarbete med Folkuniversitetet.
Om behov uppstår av tekniska hjälpmedel görs inköp där föreningen står
för 100% av kostnaden vilket även gäller förbrukningsmateriel.
§ 4. Kjell gav revisorerna ordet och Ingemar fann inget att anmärka på på
vare sig inkomst- eller utgiftssidan och även övriga revisorer fann
föreningens ekonomi god. Kjell fick beröm för arbetet med sponsorer.
§ 5. Håkan kommenterade arbetet i patient- och närståenderådet och att det
fanns planer på att bilda en intern grupp för mera informella
meningsutbyten. Kontaktsjuksköterskorna skulle erbjudas gratis
högskoleutbildning.
Gunnar meddelade att inget hade hänt i SVF-gruppen och uppmanades att
kontakta ansvarig för arbetet.
§ 6. Gunnar meddelade att han inte kunnat närvara vid läkemedelsutskottets
möte på grund av brott på en arm.
Miguel berättade att han på grund av sjukdom hade blivit förhindrad att
delta i arbetsgruppen patientöversikt prostatacancers möte i Norge, där
man stunderar hur man arbetar där.
Olle informerade om att han skulle delta i PCF:s styrelseutbildning den
26-27 oktober.
Johan och Håkan uttalade intresse för deltagande vid utbildningsdag
avseende morgondagens patient-och närståendestöd som PCF bedriver i
Göteborg den 30 november. De skulle själva anmäla sig.
§ 7. Vi väntar på utvärderingen av det enligt vår bedömning misslyckade
försöket med pärmar på vårdcentralerna med information om
patientföreningarna.
Vårt deltagande i Seniorfestivalen utvärderades. Diskussioner vid vårt

informationsbord visar på allmänhetens behov av kontakt med våra
erfarenheter. Mötet beslöt att vi även i fortsättningen skall delta och ställa
våra erfarenheter till förfogande.
Vi har inte anskaffat rollup för Mustaschkampen då vi vill arbeta med Blå
Bandet symbolen.
§ 8. Föreläsningen med Stefan Wallén utvärderades och fick gott omdöme.
Många hade uppskattat att de fått hans ”bilder” från föredraget.
Gunnar berättade att Samtalsgruppen haft 10 deltagare vid senaste mötet.
Stödpersongruppen har utbildningsdag med Elisabet Skeppner den 24
oktober.
Styrelsens traditionella lunch med damerna äger rum 22 oktober kl 13
på Scandic Grand Hotel. Efter diskussion beslutades att även revisorerna
med fruar skullle inbjudas.
Börje redogjorde för planerna på Gemenskapsdagen i maj 2017. Han hade
varit i kontakt med ansvariga för Zinkgruvan. Ett besök där var helt
beroende av kapaciteten på hissen ner i gruvan. Han fortsätter med
kontakten. Gruvbesöket skulle kunna samordnas med besök på
Heidenstams Övralid.
Håkan fick i uppdrag att undersöka ett alternativt program.
Kjell presenterade förslag till meny och kostnader vid Gemenskapslunchen
i januari 2017 på Scandic Grand Hotel. Förslaget diskuterades och Kjell fick
uppdraget att undersöka möjligheterna att kombinera menyerna så att
både fisk- och köttalternativ skulle finnas. Betalningen, 100 kr, sker
samtidigt med anmälan.
Eftersom föreningen bildades för 15 år sedan i januari 2002 beslöt mötet
att veteranerna från styrelsen 2002 skulle inbjudas med damer.
Håkan fick uppdraget att kontakta media så att jubileet
uppmärksammas. Johan skulle bearbeta Tebladet i samma syfte.
Inbjudan skulle presenteras medlemmarna samtidigt med utskick av
Vinterinformationen i början av december.
Vinerinformationen 2016/17 godkändes.
§ 9. Miguel, Olle och Kjell rapporterade från patientföreträdarmötet den 10
oktober, ett bra möte med god stämning och som gav värdefull kunskap om
andra föreningars problem.
§ 10. Assar, Miguel och Kjell informerade om mötet med onkologen den 19
september. Mötet var mycket positivt med god uppslutning från
Onkologen.
§ 11.Kjell presenterade planerade arrangemang och kunde konstantera att
redan är tre föreläsartillfällen klara för 2017.
7 februari möte med tre prostatacancerdrabbade som intervjuas.
25 april föredrag om inkontinens.
16 november föreläser Jonas Hugosson om screening.
Kjell uppmanade dem, som ville ställa upp som intervjuoffer den 7 februari.
att skicka honom deras sjukdomshistoria före 15 november.
§ 12.Börje meddelade att nu finns bilder från Seniorfestivalen på hemsidan
Hans arbete med hemsidan uppskattades av mötet.
§ 13.Kjell kommenterade vår debattartikel i NA den 5 oktober om screening och
påpekade att Calle Waller var den egentliga upphovsmannen.
§ 14.Diskussionen vid det extra styrelsemötet, 11 oktober, om fördelningen av
styrelsearbetet hade nu resulterat i att var och en funderat på vilka

arbetsuppgifter man helst vill arbeta med. Resultatet skickar var och en till
Miguel.
§ 15.Kommande styrelsemöten blir den 22/11, 24/1, 7/3 (årsmöte) och 28/3.
§ 16.Ordförande tackade revisorerna som varit närvarande under hela mötet
och avslutade mötet kl 17.45
Vid protokollet:
Assar Hörnquist, sekreterare

Justerat:
Kjell Lindblom, ordförande

