Referat fra møte i hovedstyret
Til stede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Svanhild Melkevik, Dag Utnes, Per
Hansen-Just, Per Gjertsen, Olav Kristiansen
Göran Hellberg og Torsten Tullberg fra Prostatacancerförbundet deltok på møtet i tillegg til
Josephine Tullberg.
Forfall:
_________________________________________________________________________________

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent).
________________________________________________________________________________

Tidspunkt: Torsdag 13. februar 10.00 til 14.00
__________________________________________________________________________________

Sted: Thomles gate 4

Agenda for møte nr. 2/2020:
1/2-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten endringer.

2/2-2020

Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 27. januar
Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/2-2020

Endring av navn på lokallag i Vest-Agder
E-post fra lokallaget i Vest-Agder etter fylkessammenslåingen. Styret i
lokallaget ønsker å endre navn på lokallaget til: Prostataforeningen (PROFO)
Agder Vest.
Vedtak: Hovedstyret hadde ingen innvendinger til det nye navnet på
lokallaget i Vest-Agder, men presiserer at navnet må være:
Prostatakreftforeningen (PROFO) Agder Vest.
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4/2-2020

Fremtidig aksjon
Göran Hellberg ga en kort presentasjon av Prostatacancerförbundet og
bakgrunnen for den svenske Mustaschkampen. Torsten Tullberg presenterte
deretter Mustaschkampen og utviklingen siden oppstarten. Han gikk videre
gjennom forslag til argumentasjon til en ny norsk aksjon.
Målet for aksjonen må være menns helse generelt og prostatakreft spesielt.
For samarbeidspartnere er det viktig å kunne presentere hvilken nytte aksjon
kan ha for dem.
Tullberg gikk videre gjennom utkast til prosjektplan. En avklart prosjektplan
må foreligge før landsmøtet i PROFO.
Vedtak:
Hovedstyret ønsker å legge frem forslag til en aksjon på landsmøtet som er
utarbeidet i samarbeid med den svenske prostatakreftforeningen. Forslag til
navn er: Mustasjkampen. Hans-Fredrik Donjem vil sette opp et forslag til
prosjektplan. Elisabeth Ødemark går inn i rollen prosjektleder og denne rollen
må ha et hensiktsmessig mandat.

5/2-2020

Eventuelt
Svanhild Melkevik ønsket at det settes inn et fast punkt på agendaen til
hovedstyremøte når det gjelder oppdatering fra de ulike regionene.
Vedtak:
Nytt fast punkt på agendaen til hovedstyremøte: Oppdatering fra regionene

6/2-2020

Orienteringer
Hans-Fredrik Donjem viste til innkalling til et møte i Kreftforeningen om sepsis
24. februar. Per-Hansen Just deltar på vegne av PROFO.
Donjem viste videre til invitasjon fra Janssen til et politisk seminar. Donjem vil
delta.
Tirsdag 28. april er PROFO invitert til å delta til utdelingen av Olav Vs kreftpris
2020.
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Donjem informerte videre om at Ingrid S. Ross er blitt ny leder i
Kreftforeningen. PROFO stiller seg positive til denne utnevnelsen.
Han refererte deretter kort fra ukesbrevet fra UOMO. I den internasjonale
«Quality of life»-undersøkelsen var PROFO den organisasjonen som bidro med
flest svar. Dette har medført at PROFO får dekket deltakelsen på EUAkonferansen i mars. I tillegg dekkes reise og opphold med inntil euro 500.
Nils Petter Sjøholt vil delta som styremedlem i UOMO og Daniel Ask møter
som den subsidierte deltakeren.
Per Gjertsen redegjorde kort fra lokallaget i Østfold. Han informerte videre
om arbeidet som brukermedvirker. Han refererte kort fra møte i brukerrådet
12. februar og et kommende møte 4. mars om de nye sykehusutbyggingene.
Det vil bli en egen prostatakreftavdeling på Radiumhospitalet.
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