	
  

	
  

NYHETSBREV 8/ 2014	
  
Utgivet: 2014 12 24 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar.
Sprid det gärna till medlemmarna.

God jul och Gott Nytt år
Så har ytterligare ett år gått. Det har varit ett år där förbundet fortsatt att flytta fram positionerna.
Årets kampanj med broschyren om dödlighetskurvan var bland det mest effektiva vi gjort. Vi förde
tidigt fram att väntetiderna i prostatacancervården måste ned. Nu har regeringen avsatt 2 miljarder
kronor för att korta väntetiderna i cancervården och de ska titta särskilt på väntetiderna för
prostatacancer. Det var bara en fråga. Det har varit många aktiviteter i hela landet och jag vill önska
alla en riktigt God jul, Tacka för det gångna året och önska alla ett Gott Nytt År.
Alf Carlsson
Ordförande

Förberedelserna för förbundsstämman igång
Här kommer några viktiga fakta för den kommande förbundsstämman:
- Själva stämman kommer äga rum 20-21april. Varje förening får skicka två representanter och
dessutom inbjuds alla ordförandena i närståendegrupperna.
- Till förbundsstämman har varje förening möjlighet att skicka in motioner. Dessa ska vara inne till
förbundet senast den 20 januari.
- Vid förbundsstämman ska/kan förbundet dela ut sin hedersutmärkelse. Föreningarna har
möjlighet att nominera kandidater fram till den 17 februari.

Intäkterna ökar som aldrig förr
Intäkterna till Prostatacancerförbundet ökar som aldrig förr. I år kommer förbundet nå 8 660 000
miljoner kronor i intäkter att jämföra med förra årets 6 660 000 kr. En ökning på hela två miljoner
kronor. Bland annat strömmar det in medel från allmänheten. Fonden har fått goda intäkter bl a har
Pro liv Väst givit ett bidrag på 100 000 kr. Det kommer medföra att det blir mer forskning under
nästa år.

Mustaschmånaden i november blev frmgångsrik
För flera föreningar har november månad varit betydligt bättre än september. I t ex Blekinge har det
varit ett antal mustaschaktiviteter som både skapat rubriker och samlat in pengar. Bland
höjdpunkterna kan nämnas hästen Blue Mustasch.

Ny skraplott: Föreningarna kan nu även sälja skraplotter
Under hösten lanseras tillsammans med BRO även ett skraplotteri. Varje lott kostar 10 kr och
föreningen får 3 kr per såld lott (förbundet tar 0kr) så hela vinsten till föreningarna. Högsta
vinsten är 25 000 kr. Tel:
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Föreningar som vill ha hjälp med medlemsrekrytering
Det finns flera föreningar som har lite svårt att få ihop styrelser och som har vikande medlemsantal.
Förbundet har tagit fram kunskapspaketet och dummyn för att enkelt göra en föreningsfolder.
Förbundsstyrelsen har utsett regionansvariga att bistå föreningarna med medlemsrekrytering.
Föreningen som vill ha hjälp med medlemsrekrytering tag kontakt med Er regionansvarig, Torsten
Tullberg eller Emma.
Norra regionen: Lennart Lindow
Tel: 070-312 00 00 Mejl:lennart.lindow@telia.com
Region MITT: Bernt Åslund
Tel: 070-689 89 58 Mejl: bernt.aslund@gmail.com
Stockholm plus Gotland: Torsten Sundberg Tel: 070-592 16 80 Mejl: tottelott@telia.com
Östra regionen: Jan Frick
Tel: 0708-29 33 60 Mejl: jan.frick@provitae.se
Västra regionen: Christer Peterson
Tel: 0709-49 33 81 Mejl: proliv@telia.com
Södra regionen: Kent Lewén
Tel: 070-9313003 Mejl: kent@lewen.nu

Första tunnelbanekampanjen genomförd

Under december hade Prostatacancerförbundet sin första tunnelbanekampanj någonsin. Den
veckan blev också rekord på SMS- betalningar.

Förbundet ökar kommunikationen ytterligare
År 2013 var rekordår då hade förbundet mer kommunikationsaktiviteter än något år tidigare. År
2014 har överträffat förra året med råge särskilt de sista månaderna var extremt framgångsfulla.
Förbundets facebooksida har idag över 5 000 vänner. Förbundet har hjälpt ett antal föreningar
igång med nya hemsidor och hjälpt dem ta fram rekryteringsbroschyrer och kunskapspaket.
Försäljningen från förbundets webbshop har ökat dramatiskt.

Hotell Lydmar – Costume – men’s fashion

Om ni kommer till Stockholm ska ni gå till hotell Lydmar. Där hänger ett tjugotal fotografier på
svenska kändisar iklädda svenskt herrmode. det är fotograf Morgan Norman som fotat Där finns
bilder på Christian Luuk, Henrik Schyffert mfl. Helaförsäljningssumman exkl ramning går till
Fonden mot prostatacancer.

Prostatacancerförbundet med 26 föreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi arbetar för ökad
respekt för och kunskap om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Symbolen för
kampen mot prostatacancer är Blå bandet.
To
	
   rsten Tu llberg, Förbundsdirektör Telefon: 08-655 44 30, 0769-48 83 00
Em m a M agn usson , Kommunikatör Telefon: 08-655 44 30
Kontakta Torsten eller Emma om du har frågor kring: Rådgivning medlemmar - Samarbeten Marknadsföring - Stipendier - Forskningsärenden - Nya föreningar
Anette Sö derberg, Administrativ assistent Telefon: 08-655 44 39
Kontakta Anette om du har frågor kring: Gåvohantering - Administration av patientföreningar Medlemsregister
Telefon tid: Måndag-torsdag kl 10-15. Avvikelser kan förekomma på grund av möten och externa aktiviteter.
Vid akut behov kan du nå Torsten Tullberg på hans mobil.
E-post: kansli@prostatacancerforbundet.se
Adress: Barks väg 14 170 73 SOLNA
Web: www.prostatacancerforbundet.se
Faceboo k : Prostatacancerförbundet
Twitter: @blamustaschen
Instagram : @blamustaschen
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