Referat for møte i hovedstyret
Til stede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Dag Utnes, Svanhild Melkevik,
Per Hansen-Just, Per Gjertsen, Peder Gjetmundsen, Gunnar R. Hermansen (observatør)
Forfall: Olav Kristiansen
_________________________________________________________________________________

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent), Elin Lilloe-Wall. Andreas Hole kom kl. 11.00.
________________________________________________________________________________

Tidspunkt: Fredag 20. september 2019, 10.15 til 12.00
__________________________________________________________________________________

Sted: Klækken Hotel, Hønefoss

Agenda for møte nr. 7/2019:

1/7-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/7-2019

Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 27. august
Vedtak Referatet ble godkjent.

3/7-2019

Økonomistatus
Svanhild Melkevik gikk gjennom den nye utgaven av regnskapsrapporten. Det
detaljerte regnskapet danner grunnlaget for rapporten. Begge filene var sendt
ut i forkant av dagens møte.
Melkevik påpekte at det er viktig å unngå nye utgifter.
Vedtak: Regnskapsrapporten ble godkjent.

4/7-2019

Medlemsrapport
Elin Wall presenterte den utsendte medlemsrapporten.
Det er i overkant av 20 ikke-betalende medlemmer som har betalt
kontingenten siden forrige møte. Det drives verving på folkemøtene og ikkemedlemmer blir fulgt opp i etterkant av møtene.
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Vedtak: Medlemsrapporten ble tatt til orientering

5/7-2019

Sponsor- og næringslivssamarbeid
Hans-Fredrik Donjem ga en oppdatering av oppgavefordeling og fremdriften i
arbeidsgruppen. Gunnar Hermansen redegjorde fra møte med Jacob Lund.
Hermansen fikk mandat til å kontakt Lund for å få på plass en avklaring om
hvilke selskap Lund har vært i kontakt med under den tidligere
sponsorprosessen. Andreas Hole vil følge opp det tilsvarende overfor Aga.
Det vil være et møte i arbeidsgruppen i etterkant av dagens hovedstyremøte.
Den svenske prostatakreftforeningen er villig til å være døråpnere overfor
Schibsted. Arbeidsgruppen vil ta en tur til Sverige i løpet av kort tid for å ha et
møte med representanter for den svenske foreningen.

6/7-2019

Blå sløyfe-aksjonen
Hans-Fredrik Donjem hadde en kort gjennomgang av arbeidet i
styringsgruppen. Det kan ikke tas en avgjørelse om videre samarbeid med
Kreftforeningen om Blå sløyfe før resultatet av årets aksjon foreligger.
Donjem presenterte årets Blå sløyfe-materiell. Han fortalte videre om
utfordringer knyttet til informasjonsmateriale blant annet når det gjelder
symptomer og oppdagelse. Prisen på pinsen er i år kr 50,-.
Novembermøtet i Narvik er flyttet til Mosjøen, møtet i Steinkjer er flyttet til
Stiklestad og møtet i Kalnes er flyttet til Sarpsborg. Førde-møtet går som
planlagt.

7/7-2019

Tillitsvalgt- og likepersonsseminar 20. til 22. september 2019
Andreas Hole informerte om at representanten fra Essity som stod på
programmet i dag er forhindret fra å delta. Elisabeth Ødemark fra
sekretariatet vil være til stede under arrangementet.

8/7-2019

Folkemøter i september
Hans-Fredrik Donjem hadde en kort oppsummering av møtene i Bergen (145
påmeldte), Trondheim (115 påmeldt) og Oslo (231 påmeldte). Styret var
meget fornøyd med gårsdagens møte i Oslo hvor det var i overkant av 200
deltakere til stede.
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En oppsummering så langt viser at årets møter har truffet meget godt med
tanke på foredragsholdere og valg av byer. Det har vært en påmeldingsrekord
i år i alle tre byene, men det har vært ressurskrevende å komme hit.
Avisannonsenen har hatt god effekt i år og det har vært jobbet hardt blant
annet på Facebook. Neste og siste folkemøte arrangeres i Tromsø 25.
september. Hans-Fredrik Donjem vil delta på vegne av hovedstyret.
Andreas Hole viste til det positive samarbeidet med legemiddelindustrien og
utstyrsleverandører i forbindelse med folkemøtene. I tillegg er folkemøtene
en viktig arena for medlemsrekruttering.

9/7-2019

Den nasjonale prostatakreftdagen 2020
Hans-Fredrik Donjem viste til at prostatakreftdagen planlegges i samråd med
Fagrådet. Det vurderes å dele opp dagen i to deler hvor den ene delen legges
opp til en ren fagdel med fokus på fagspesialister. Del to planlegges som et
mer åpent møte med en annen vinkling på tema.
Mulig møtelokale er forskningsbygget på Radiumhospitalet, men dette lokalet
har en plassbegrensning. Et alternativ kan være Gamle Logen. Datoen er ikke
fastsatt, men arrangementet er planlagt avholdt i løpet av mars 2020.

10/7-2019 Eventuelt
Per Hansen-Just er del av et forsikringsprosjekt om bruk av betablokker og
progresjon av prostatakreft. Det er kommet en henvendelse om en ytterligere
representant. Per Gjertsen vil delta. Sekretariatet melder fra om dette.
Hans-Fredrik Donjem viste til invitasjon til Onkologsisk forum i Tromsø 21. til
22. november. Invitasjonen sendes videre til lokallaget i Tromsø.
Det er sendt ut en undersøkelse fra UOMO om livskvalitet for personer som
har eller har hatt prostatakreft. Undersøkelsen er allerede distribuert til 100
tilfeldige PROFO-medlemmer. Det er kun 17 som har respondert så langt. Det
må sendes ut en påminnelse til de første 100 mottakerne pluss at
undersøkelsen sendes ut til 200 øvrige medlemmer.

11/7-2019 Orienteringer
Det var ingen punkter under orientering.
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