Protokoll nr 116
Styrelsemöte den 23 april 2018
Plats: Mejeriet, Karlslunds hembygdsförening
Närvarande: Miguel Bascuas, Börje Jacobsson, Hans-Olov Andersson, Kenny
Petersson, Morgan Svensson, Johan Nyström, Olov Sturzenbecker
§ 1. Ordförande Miguel Bascuas öppnade mötet efter en guidad färd från
Karlslundsmotionscentral, där verksamheten var nedlagd tills vidare.
§ 2. Föregående protokoll nr. 114 och 115 godkändes och lades till handlingarna.
§ 3. Ekonomi: Vi har kr. 49.391:66 på plusgirot och kr. 120.764:01 på SPAB
Det blev ett överskott på flera tusen från föreläsningen den 16 april.
Föreningen har 215 registrerade medlemmar, men tyvärr saknar vi årsavgift
från ca 25 medlemmar.
Miguel har skrivit ett förslag till formulär för stödmedlemmar, som måste ge sitt
medgivande till att deras sjukvårdsdata publiceras i lista.
§ 4. Förbundet PCF kommer att skicka en remiss till SoS angående allmän screening
för PSA.
§ 5. Minnesanteckningar från Patient- och Närståenderådet har kommit från Håkan
Engman. Patient- och Närståenderådet bör även i fortsättningen vara av ideell
karaktär och något arvoderande för deltagande bör ej förekomma.
§ 6. Föreläsning hölls på LivIn den 16 april. Föreläsningen upplevdes meningsfull
och lärorik. Lokalerna fungerade bra men det saknades mikrofon(er) vid frågor
från publiken. Vi föreslår att LivIn skaffar dylika mikrofoner.
§ 7. Ordförandekonferensen den 17-18 april besöktes av Miguel och Håkan från vår
förening. Den hölls först på Mariella och under eftermiddagen och kvällen/
natten på Cinderella. Mycket av det, som avhandlades på konferensen, handlade
om screening.
Vid årsmötesförhandlingar den 18 framfördes bokslut m.m. av kanslichefen
Göran H. och Torsten Tullberg redovisade resultat fån mustaschkampen, som
inbringade över 10 miljoner denna gång(i fjol).
PCF vill göra november till prostatacancermånad.
En ljusfest föreslås över hela landet på Fars dag den 11 november.
Vi kan tänka oss att lägga ljusmarschallerna på slänten utanför Nikolaikyrkan
Vår ordförande Miguel Bascuas har gått ur PCF:s styrelse.
§ 8. Nästa föreläsning, som vi anordnar är den 5 september.
§ 9. PRO-föreningarna, som HOA kontaktat, har ännu inte hört av sig med intresse
för besök.
§ 10. Möte med regionrådet Karin Sundin angående screening skedde den 3 april
med Miguel och Olle som representanter. Uppföljning kommer att ske.

§ 11. Nästa samtalsgrupp är den 17 maj. Lokal ännu ovist p.g.a. Karlslunds ovissa
öde.
Anhöriggruppen den 2 maj sker, men på oviss plats.
Vi får troligen se oss omkring efter ny(a) lokal(er).
För lokalen för styrelsemötet den 23 april kommer vi att översända kr. 200:- till
hembygdsföreningen , Karlslund.
§ 12. Gemenskapsresa i år är föreslagen den 17, 21, 22, 24 eller 29 maj. Efter
diskussion fastslog vi tisdagen den 22 maj. Målet bestämdes till Husbyringen i
Hedemora. Där får vi en guidad tur på 5 – 6 timmar inkl. kaffe och lunch.
Kostnad för medlemmar: kr. 200:Föreningen subventionerar med ca 16.000 kronor.
§ 13. Planering för och synpunkter till och från nya medlemmar kommer att
avhandlas nästa styrelsemöte.
§ 14. Nytt kunskapspaket, som presenterats tidigare har nu använts på urologen. Det
har uppskattats av patienterna.
–
Medlemskapet i Nätverket mot cancer blir uppskjutet till deras nästa
styrelsesammanträde.
–
Inspirationskväll på onkologen, USÖ skedde den 11 april. Miguel var där.
Värdet av denna typ av representation är tveksamt, men med hänsyn till de
goda kontakterna med Ingrid Alkebro för vi det ändå.
–
Invigning av de nybyggda och nyrenoverade lokalerna för urologkliniken
genomfördes den 17 april. Överläkare Ove Andrén välkomsttalade och
regionrådet Karin Sundin klippte det blågula bandet och önskade lycka till.
Morgan S. och Olle S. var där och minglade och deltog i lärorik tipstolva.
–
Handikappföreningarna i Örebro har årsmöte den 25 april. Miguel går dit.
–
Miguel har en idé om ett stödhus för cancerpatienter. Ett samarbete med andra
patientföreningar är väckt och förberett.
§ 15. Nästa styrelsemöte den 21 maj. Lokal meddelas senare.
§ 16. Mötet avslutades och avfärd skedde i det skira vårregnet.

Vid protokollet:
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Olov Sturzenbecker, sekreterare

Miguel Bascuas, ordförande

