Referat hovedstyremøte 29. april 2021
Til stede:

Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Hans-Fredrik Donjem, Egil
Egge, Peder Gjermundsen og Bjørn Garlimo

Forfall:
______________________________________________________________________________

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Wall deltok på sak 3/3 og
4/3. Janicke B. Mathisen deltok på sak 5/3.
__________________________________________________________________________________

Tidspunkt:

Torsdag 29. april 2021, kl. 10.00- 13.15

__________________________________________________________________________________

Sted:

På Teams

__________________________________________________________________________________

Saksliste møte nr.3/2021:
1/3-2021

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

2/3-2021

Endelig godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 18. mars
Vedtak: Referatet ble godkjent.

3/3-2021

Regnskapsrapportering
Elin Lilloe-Wall gikk gjennom regnskapsrapporten for første kvartal.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

4/3-2021

Landsmøtet 2021
Daniel Ask ledet gjennomgangen av sakspapirene og arbeidsfordelingen under
landsmøtet.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen med de innspill som fremkom i
møtet til orientering.

5/3-2021

Øvrig rapportering
Janicke Mathisen presenterte medlemsrapporten. Medlemstallene er noe
bedre enn tilsvarende periode i fjor. I innmeldingsskjemaet krysser
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nyinnmeldte av for hvor de har hørt om foreningen og det er mange som
krysser av for å ha funnet informasjon om foreningen på hjemmesiden.
Mathisen la videre frem nøkkeltall fra sosiale medier. PROFO har så langt i år
fått nesten 300 nye følgere på Facebook. Det er viktig for foreningen å være
synlig og satsingen på sosiale medier forsetter. Det er stort engasjement og
flere lokallag deler «postene». Foreningens nye Instagram-konto har nå 204
følgere. PROFOs nye lukkede Facebook-gruppe har fått 124 medlemmer på
kort tid.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

6/3-2021

Bartekampen 2021
Andreas Hole presenterte status. Det planlegges med fysisk samling for
tillitsvalgte i slutten av juni hvis dette er praktisk mulig, Det er ønske om en
ytterligere forankring og informasjonstilføring av kampanjen i hele
organisasjonen.
Bartekampen er nå inne i en mer operasjonell fase med møter i
prosjektgruppen annenhver uke. Hole presenterte utkastet til aksjonens
hjemmeside: www.bartekampen.no, Bartekamp-brosjyren samt profilartikler.
Han la deretter frem planen for salg av artikler og hvordan rabattordningen vil
fungere overfor lokallagene.
Daniel Ask refererte kort fra et positivt møte med Boots og PROFO avventer
tilbakemelding fra apotekkjeden. Kjeden var opptatt av nytteverdien ved
eventuell deltakelse i Bartekampen. Hole viste videre til møter med Astellas
og Janssen.
Det jobbes nå med å få på plass samarbeidspartnere og ambassadører. Vi får
stadig bekreftet at vi har en god sak. Hole avsluttet med å redegjøre for
løsninger for mediepartnere. Han vil holde hovedstyret oppdatert på den
videre prosessen og neste møte i prosjektgruppen er planlagt til 5. mai.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

7/3-2021

Fosså-undersøkelsen om strålebehandling
Andreas Hole redegjorde for status med en presentasjon av det brevet som i
løpet av kort til sendes ut til 4500 mottakere. Det er lagt ut en lenke til
undersøkelsen på PROFOs hjemmeside. Det vil også lages en nyhetssak om
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undersøkelsen på siden. Daniel Ask understreket at foreningen gjennom
dette prosjektet bidrar aktiv til forskning og økt livskvalitet. Det er en milepæl
for PROFO som organisasjon å ha inngått en databehandleravtale med OUS.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

8/3-2021

Bingo- og lotteriinntekter
Andreas Hole viste til dialog med Nils «Basse» Vasaasen rundt mulighetene til
å få på plass et nasjonalt lotteri i regi av PROFOs lokallag. Det vil bli avholdt et
møte mellom Vasaasen, Per Gjertsen og Andreas Holde i begynnelsen av mai.
Vasaasen kan bistå lokallagene med tilknytning til lokale bingoentreprenører.
Vasaasen har også lansert en ideskisse til et nasjonalt skrapelotteri. Han vil
bidra til å få på plass solide premier som et utgangspunkt for å få søke om et
lotteriløyve for PROFO. Det legges opp til at lokallagene får en andel av det
beløpet de selger lodd for.
Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

9/3-2021

Forslag til PROFO-vervebrosjyre
Daniel Ask viste til de utsendte underlagene fra arbeidsgruppen. Bjørn
Garlimo etterlyste informasjon om tidlig oppdagelse, livskvalitet samt
Bartekampen. I tillegg ønsket han et nytt bilde på forsiden. Det var et
spørsmål rundt informasjon om behandlingsskader. Innspill til format er A5 på
fire sider.
Vedtak: Daniel Ask takket arbeidsgruppen for innsatsen og sekretariatet vil ta
dette saken videre med tanke på spissing av innhold basert på innspill på
dagens møte. Tomy Hoang vil sette opp utkast til design.

10/3-2021 Tilbakemelding fra regionene
Dag Utnes viste til at det har vært lite aktivitet i Region Nord grunnet
koronapandemien. Hans-Fredrik Donjem informerte om at det nye
eldreombudet kommer fra Ålesund og han oppfordret styreleder til å ta
kontakt med henne. Donjem sa videre at årsmøtet i PROFO Nord-Trøndelag
avholdes 1. mai. Han vil delta for å presentere Bartekampen. Det er planlagt
med møte i PROFO Sunnmøre 14. september.
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Egil Egge informerte om at PROFO Fonna skal avholde sitt årsmøte 6. mai og
det vil legges frem forslag om å legge ned lokallaget. PROFO Haugalandet skall
avholde sitt årsmøte digitalt 8. juni samt et medlemsmøte i høst.
Det er planlagt med et medlemsmøte i PROFO Stavanger og omegn 15. juni,
og det er vedtatt å avholde årsmøte i PROFO Bergen 22. juni.
Peder Gjetmundsen informerte om at det er planlagt med årsmøte i lokallaget
i Agder Aust 19. mai. Det legges opp til at dette også skal være et
«oppstartmøte» for 2021. Det er ønske om et regionsmøte i Region Sør i
høst. Per Gjertsen viste til at det legges til årsmøte i PROFO Østfold i slutten
av juni og at det hadde vært avholdt et styremøte i PROFO Nedre Buskerud.

11/3-2021 Møteplan
AU-møte 11. mai kl. 10.00
Hovedstyremøte: 26. mai kl. 10.00

12/3-2021 Eventuelt
Det var ingen tilmeldte punkter under Eventuelt.

13/3-2021 Orienteringer
Hans-Fredrik Donjem informerte om at han er utnevnt til å delta i
arbeidsgruppen som skal følge opp implementeringen av Pakkeforløp hjem.
Daniel Ask viste til en henvendelse fra Jan Oldenburg samt til et kommende
skandinavisk forskningsprosjekt som ønsker å sammenligne situasjonen for
menn over 75 år som får behandling med de som ikke mottar behandling.
Ask informerte om henvendelser rundt BPH. Det ene omhandlet
mikorbølgebehandlling av BPH i regi av FHI. Saken er nå sendt videre til
behandling i Beslutningsforum. Det er kommet innspill fra tillitsvalgte om at
PROFO stiller seg bak denne saken. Hovedstyret var enig i at dette innspillet
tas videre til Fagrådet. Ask viste deretter til en henvendelse fra et medlem
rundt BHI og bruken av naturpreparat. Hovedstyret ønsker ikke å følge opp
dette videre.
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