Verksamhetsberättelse för år 2017
Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017 inkluderande resultat- och balansräkning.

Träpatronerna fyllde femton år i mars 2017
Medlemsantalet vid årsskiftet var oförändrat drygt 540 betalande medlemmar.
Årsavgiften är SEK 150.

FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER 2017
Styrelsens sammansättning under tiden fram till årsmötet 2018
Ordförande:
v. ordf.

Sture Henningsohn, Sundsvall
Roland Östling, Sundsvall

Sekreterare:
Kassör:

Tord Berglund, Härnösand/Sundsvall
Lennart Lundsten, Sundsvall

Ledamot:

Anders Hörnblad, Överhörnäs

Suppleanter:

Bo Näslund, Matfors
Lars-Olov Högström, Sundsvall

Övriga av årsmötet valda:
Revisorer:
Ersättare:
Valberedning

Lennart Uggeldahl. Sundsvall
Sven-Åke Grip, Sundsvall
Bertil Åström, Sundsvall
Ingen vald. Styrelsen fick i uppdrag att verka för tillkomsten av en valberedning vilket inte varit framgångsrikt. Enligt föreningens stadgar skall årsmötet utse valberedning.

Styrelsemöten
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsåret.
Torsdagen den 9 mars
Torsdagen den 30 mars. Årsmöte samt konstituerande möte för den nya
styrelsen.
Tisdagen den 24 maj
Måndagen den 4 september
Tisdagen den 19 december

Årsmötet
Årsmötet hölls i Sundsvall, Metropol Företagscentrum, den 30 mars 2017. Ett
drygt 120-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och särskilt glädjande var att
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flera från Örnsköldsvik och Sollefteå även kommit ner till Sundsvall. Föreningen
ordnade genom styrelseledamoten Anders Hörnblad transport för dessa resenärer.
Föredragshållare vid det efterföljande fortsatta årsmötet var läkaren och urologen
Johan Styrke från Norrlands universitetssjukhus och Länssjukhuset Sundsvall
som berättade om projektet med screening av vissa åldersgrupper av män i Sverige, om kvalitetssäkring av vården samt om prostataembolisering .
Även överläkaren vid länssjukhuset i Sundsvall, Kerstin Åslund, deltog i frågestund i samband med mötet.
Efter föredrag och frågestund kunde vi glädja oss åt en stunds glad musikalisk
under-hållning.
Mötet sponsrades av medicinföretaget Astellas som även hade en representant på
plats.

Stipendier
Årets stipendium delades ut till Holmsten Trio i Sollefteå och Sunnersta för deras
aktiva stöd till Prostatacancerfonden. Holmsten Trio har med stor framgång och
till mångas glädje under flera år ordnat konserter med flera kända artister i Sunnersta för insamling av medel.

Informationsmöten och övriga aktiviteter
Under september månad, Prostatacancermånaden, deltog även i år medlemmar ur
Styrelsen med särskild utställningsstånd/monter på stora torget i Sundsvall under
Bondens marknad för information till allmänheten om Träpatronerna samt för försäljning av det blå bandet.
Under mustaschkampen, som pågick hela November månad, var Träpatronerna
på plats på COOP i Örnsköldsvik och i Birsta samt i ICA Maxi, Birsta och ICA i
Matfors för kontakt med såväl allmänhet som nya och gamla medlemmar. Särskilda mustaschbakelser producerades inför dessa marknadsdagar vilket väckte
stor glädje åt alla som inhandlade dessa. Vi var även representerade en kylig dag
på ICA i Sollefteå för möte med allmänheten.
Styrelserepresentanter har vid 15 tillfällen under året deltagit i möten i bl.a. olika
pensionärsföreningar och informerat om Träpatronernas verksamhet och om
prostatacancer. Sammanlagt har cirka 900 personer lyssnat på vår information
och tagit emot föreningens broschyr. Man kan notera ett antal nya medlemmar
som anmält sig vid dessa möten och att vår berättelse varit mycket uppskattat
med stort deltagande. Vi har även presenterat föreningen i Länssjukhusets entré
med många nya värdefulla kontakter samt på strålavdelningen en hel dag.
Styrelsens representant i Örnsköldsvik, Anders Hörnblad, har dessutom vid 9 tillfällen deltagit i liknande möten i Örnsköldsvik och trakten där omkring.

Höstmötet 2017 i Sundsvall och Örnsköldsvik
Den 27 oktober 2017 samlades medlemmarna till årets höstmöte i Sundsvall.
Cirka 135 personer var närvarande. Vi fick lyssna på intressanta föredrag av överläkaren vid urologen i Sundsvall Johan Styrke som berättade om den senaste
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utvecklingen inom prostatacancervården.. Vi fick även lyssna på arbetsterapeuten Maria Roos om cancerrehabilitering inom vårt landsting.
Rehabiliteringen efter en cancersjukdom är lika viktig som själva vården och har
liksom vården prioriteringsklass 1.
Eftersom det är många medlemmar i den norra delen av vårt landsting som inte
kan komma till Sundsvall av olika skäl, ordnades ett särskilt höstmöte den 22 november 2017 i Örnsköldsvik. Överläkare och urologispecialisten Kerstin Åslund
berättade om vården och vad vi patienter kan erbjudas inom landstingets regi.
Mötet samlade ett 70-tal åhörare.

Projekt. ”Strålkanon Sundsvall”
Projektet med de nya strålkanonerna till Länssjukhuset i Sundsvall är avslutat
men ger fortfarande många positiva signaler till Träpatronerna som förening.
Många minns det ”strålande” resultatet av föreningens insats. Träpatronerna har
även varit närvarande en hel dag på strålavdelningen för direkt möte med nya och
tidigare medlemmar. Kaffe och tårta lockade många.

Snack-café på tisdagarna.
För att möjliggöra för fler medlemmar att träffas lite oftare och diskutera sina
problem kring sjukdomen har styrelsen under 2017 arrangerat ett forum som vi
kallar snack-café. Det är andra tisdagen i varje månad som vi under 2017 träffats
på Anhörigcenter i Sundsvall för lite kaffe och tårta och en möjlighet att möta
andra medlemmar. Antalet besökare varje gång har varit 10-15 personer.

Övrigt
Träpatronerna har likaså deltagit i möten i Prostatacancerförbundet i Stockholm
där den centrala planeringen sker för medlemsföreningarnas aktiviteter. En person ur styrelsen är medlem av valberedningen till förbundsstyrelsen. Dessutom är
en styrelsemedlem med i valberedningen i Funktionsrätt Sverige (f.d..HSO).
Styrelsen vill framföra ett tack till till alla bidragsgivare som skänkt pengar till
Träpatronerna under året. Bland andra Holmsten Trio i Sunnersta, Undrom som
åter bidragit genom insamlingar vid sina musikaliska framträdanden. Föreningen
har även från bl.a. LIONS klubbar i länet mottagit gåvor .
Övriga gåvor bl.a. som minnesgåvor för avlidna anhöriga har föreningen emottagit 40.470 kronor.
Andra bidrag till föreningen är från HSO och från Sundsvalls kommun.
Styrelsen strävar alltid efter att uppdatera föreningens hemsida. Det kräver specialkunskap och vi är medvetna om att alla nyheter inte alltid införs så snabbt som
man skulle önska. Hemsidan finns på www.trapatronerna.se. Även vårt medlemsregister är nu samordnat med Prostatacancerförbundet för att ännu bättre information skall kunna lämnas till alla medlemmar. Det är viktigt att så många som
möjligt anmäler om man har en e-postadress för snabb och effektiv spridning av
information som kommer styrelsen till del. E-postadress kan anmälas direkt till
föreningens adress trapatronerna@live.se
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Övrig information om föreningens ekonomi framgår av den särskilda bilagan till
denna årsberättelse.

Vad får du som medlem i Träpatronerna?
Tidningen Prostatanytt, som ges ut av Prostatacancerförbundet, fyra gånger per
år.
Du inbjuds till informationsmöten med goda föreläsare.
Du får möjlighet till samtal med styrelseledamöter, andra kontaktpersoner och lokala ombud som finns i Kramfors och Örnsköldsvik samt i Sundsvall och Timrå.
En lokal kontaktperson inom Ånge kommun saknas fortfarande och vi ber personer i det området att ta kontakt med styrelsen.
Vi i styrelsen riktar ett varmt tack till alla medlemmar som genom sitt medlemskap stöder vår förening. Era medlemsavgifter skapar förutsättningar för Träpatronerna att medverka till att sprida information om prostatacancer, så att den
upptäcks i tid och - vilket inte är minst viktigt - att vi får en bra vård och behandling och slipper alltför långa väntetider.
Sundsvall den 20 februari 2018

Sture Henningsohn

Tord Berglund

Bo Näslund
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Lennart Lundsten
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