Patientföreningen

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

Protokoll nr: 99
Styrelsemöte den 13 september 2016
Plats: Karlslunds Motionscentral och Café
Närvarande; Hela styrelsen utom Johan Nyström, Gunnar Norrman och Fredrik
Ohlsson som meddelat förhinder.
§ 1. Ordförande Kjell Lindblom öppnade mötet.
§ 2. Protokoll 98 lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 3. Börje meddelade att på pg-kontot finns 40 377 kr och på SBAB sparkontot
135 000kr. Börje kommenterade den låga ersättningen för bilkostnadernna
men om föreningen skulle lägga till belopp medförde det betydande
olägenheter i form av beskattning, administrativt arbete m m.
RÖL:s verksamhetsbidrag för 2017 torde bli 26500 kr.
Föreningen har 188 medlemmar. Glädjande är att en del kvinnor stannar
kvar i föreningen när maken avlidit då de vill vara välinformarade för sina
barns skull.
§ 4. Håkan informerade om sitt arbete med RCC bl a från givande dagar i Umeå
24-25 maj samt från arbetet i såväl kontaktsjuksköterskegruppen som i
Patient- och Närståenderådet. Miguel berättade om att han trots flera
försök inte lyckats få kontekt med sin kontaktsjuksköterska, vilket
sannolikt berodde på att hon även hade andra arbetsuppgifter. Omläggning
av rutinerna för kontaktsjuksköterskor har nyligen gjorts.
§ 5 Miguel rapporterade att han tagits in i en grupp inom PCF som skall arbeta
med patientjournaler. Det börjar med ett studiebesök i Norge den 19-20
oktober.
Till PCF:s styrelseutbildning anmäler T-Pro Olle.
§ 6. Vårt försök till föreningsinformation på vårdcentralerna fungerar inte.
Kjell meddelade att problemet framförts i Rådet för funktionshinderfrågor.
Vi avvaktar resultatet av detta och lägger t v ned vårt arbete i det
avseendet.
Kjell presenterade det bemanningsschema för Seniorfestivalen den 8
oktober som han utarbetat. Det godtogs.
§ 7. Samtalgruppen har under hösten haft en träff.
Skyttefesten den 20 augusti utvärderades och det positiva resultatet av
utvärderingen resulterade i att den skulle upprepas 2017, eventuellt med
några nya övningar.
Håkan och Hans-Olov fick uppdraget att utarbeta ett förslag till grillkväll i
juni 2017.
Kjell meddelade att Stödpersongruppen skall träffa Elisabet Skeppner den
den 24 oktober.
Styrelselunchen med damer äger rum 22 oktober på Scandic Grand Hotel,
Fabriksgatan.

Gemenskapsdagen 2017 diskuterades och Håkan och Börje fick uppdraget
att konkretisera planerna på besök i Zinkgruvan med mat på
Vätternterrassen.
§ 8. Kjell påminde om RÖLs offentliga möte om cancervården den 20
september.
§ 9. Mötet beslöt att Kjell, Miguel och Olle skulle delta i
patientföreträdarmötet den 10 oktober kl 15.00-17.00.
§ 10. Kjell och Miguel rapporterade från dialogmötet runt prostatacancer som
de deltog i 6 september.
§ 11.Assar och Miguel rapporterade från urologmötet 7 september som de
jämte Kjell deltagit i. God stämning även om Ove inte gillar PCF:s
ambitioner om screening. Kontaktsköterskornas svåra arbetssituation
diskuterades även. Elisabet var intresserad av att finna en modell
liknande den i Skellefteå om eftervården.
§ 12. Kjell, Assar och Miguel kommer att delta i onkologimötet 19 september.
Fler är välkomna.
§ 13. Miguel och Olle raporterade från förbundets regionala möte i Stockholm
den 25 augusti. Mustaschkampens ekonomi hade diskuterats och löfte
givits att den skulle redivisas. Miguel förklarade att han gärna skulle
kunna sitta på ICA Maxi för information om T-Pro men flera bör då
medverka.
§ 14. Planerade arrangemang diskuterades och Kjell efterlyste villiga
intervjuoffer till föreläsningen den 7 februari 2017. Utöver tidigare
anmälde sig nu Börje och Håkan.
Många anmälde sin närvaro vid föreläsningen den 4 oktober.
Vi diskuterade eventuella föreläsningar under 2017 gällande inbjudan till
professor Jonas Hugosson samt ytterligare en rörande inkontinens.
§ 15. Börje kommenterade arbetet med hemsidan. Inga stora nyheter, men han
arbetar med olika länkar och vill även ha med intervjuer. Han och Miguel
berättade litet om samarbetet dem emellan, ett samarbete som försöker
hitta sin form.
§ 16. Assar hade fått en bunt kopior på artiklar om alternativ medicin och
undrade om någon var intresserad av dem. Börje tog hand om dem.
§ 17. Kommande styrelsemöten sker 11 oktober, extramöte, 18 oktober och 22
november.
§ 18. Ordförande avslutade mötet kl 17.10

Vid protokollet:

Assar Hörnquist, sekreterare

Justerat:

Kjell Lindblom, ordförande

