
 
 
Protokoll fört vid Patientföreningen T-pro:s årsstämma den 6 mars 2019. 

Plats: LivIn Hotel, Järnvägsgatan 22, Örebro 

 

Närvarande: ca 40 medlemmar i föreningen och närstående till dessa medlemmar. 

Före årsmötesförhandlingarna avåts en utsökt landgång samt te, kaffe eller 

mineralvatten. 

Därefter visades bilder och en reseberättelse av P. A. Strömberg om en resa till 

Sydamerika, mer bestämt Peru och Ecuador. 

 

§ 1. Årsmötesförhandlingarna öppnades av föreningens ordförande Miguel Bascuas. 

Han erinrade om de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret och de  

hedrades med en tyst minut. 

 

§ 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning besvarades jakande, då ordföran-

den ca tre veckor före mötet sänt ut vederbörliga handlingar. 

 

§ 3. Till årsmöte valdes Arne Gustafson som ordförande och Olov Sturzenbecker som 

sekreterare. 

 

§ 4.   Arne G. tackade för förtroendet varefter förslaget till dagordningen godkändes 

av mötet.  

 

§ 5.   Till rösträknare och justeringsmän för årsmötets protokoll valdes Miguel 

Bascuas och Håkan Engman. 

 

§ 6.   Årsberättelsen föredrogs av ordf. Miguel Bascuas, som bl. a. konstaterade att 

föreningens medlemstal nu är uppe i 209 medlemmar. Föreningens 

årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning kommenterades av Miguel Bascuas och Börje Jakobsson. Börje 

fick några frågor om resultatredovisningen, som han besvarade. 

 

§ 7.  Revisorernas berättelse presenterades av Jan-Olof Thungren med assistans av 

Ingemar Eriksson. Och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 8. I enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och balansräkningarna 

samt beslutades, att årets resultat, ett överskott på 30 283:09 kr skulle 

överföras i ny räkning. 

 

§ 9.  I enlighet med revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja ansvarsfrihet för 

2018. 

 

§ 10.  Årsmötet beslöt, att liksom tidigare gällande, inga arvoden skulle utgå för upp-

drag, som utförs av styrelsemedlem/suppleant eller revisor/suppleant samt att 

den som utför uppdrag för föreningen skulle ha rätt till ersättning för sina faktis-

ka kostnader för uppdragets utförande. 

 

§ 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 kommenterades av 

Miguel Bascuas och Börje Jakobsson varefter förslagen godkändes. 

Någon hade en fråga om budgeten och några kommentarer förekom men 

föranledde ingen åtgärd. 

 

§ 12.  Mötet beslöt att antalet ordinarie ledamöter i styrelse skall vara nio st.  

 

§ 13. Val av styrelseledamöter och ersättare: 



 

 Ledamöter som kvarstår under år 2019: 

 

 Miguel Bascuas, ordförande 

 Johan Nyström 

 Hans-Olov Andersson 

 Kenny Petersson 

 Mary-Ann Liss 

 

 Omval för två år: 

 

 Håkan Engman 

 Olov Sturzenbecker 

 Börje Jacobsson 

 

 Som ordinarie ledamot: 

 

 Morgan Svensson 

 

§ 14. Till ansvarig för att sköta patientföreningens del av förbundets medlemsregister 

omvaldes Börje Jacobsson. 

 

§ 15. Till revisorer för verksamhetsåret 2019 omvaldes Ingemar Eriksson och Jan-

Olof Thungren. Suppleanten Sven-Georg Eriksson kvarstår. 

 

§ 16. Till ombud till Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 9/10 april 2019 

valdes Miguel Bascuas och Håkan Engman som föreningens representanter. 

 

§ 17.  Valberedningen medlem och därtill sammankallande Tor Hammargren har bett 

om entledigande p.g.a. sjukdom. 

Mötet valde Arne Gustafsson och Stig Larsson, där Arne G. är sammankallande. 

 

§ 18.  Styrelsen föreslår att varje medlem i T-pro automatiskt blir medlem i föreningen 

Livsgnistan. Medlemsavgift i föreningen Livsgnistan om kronor 20:- ingår i 

medlemsavgiften för föreningen T-pro om f.n. Kronor 200 

 

§ 19.  Inga motioner hade inlämnats till styrelsen 

 

§ 20.  Som övrig fråga ville Johan Nyström ha klarhet i skillnaderna i redovisning för 

föreningen Livsgnistan och föreningen T-pro. Inga tveksamheter eller risk för 

sammanblandning skall kunna föreligga. 

 

§ 21.  Ordföranden avslutade förhandlingarna och tackade för deltagande och 

uppmärksamhet. 

 

 

Vid protokollet:     Mötesordförande: 

 

 

 

Olov Sturzenbecker    Arne Gustafsson 

      

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Miguel Bascuas     Håkan Engman 

 


