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Inför årsmötet 26/3 ber vi er som vill ha fika att anmäla detta till kansli@proliv.com.
Underlättar så att vi beställer rätt antal kaffe och tilltugg.
Som gästföreläsare på årsmötet kommer Charlotte Alverbratt och talar om ämnet
”IPÖ ger vinster på flera plan” (Individuell Patient Översikt). IPÖ är bra för dig som patient så
du och vården kan följa med i din behandling.
Charlotte är en av de som fått forskningsanslag från ProLiv Väst. Se även artikel i senaste
Prostatanytt.
Vi hoppas på ett stort deltagande och ta nu chansen att träffa nya styrelsen, nya ordföranden
och bidra med idéer inför 2022.
Möjligen blir det en utveckling av snackcaféerna, utöver de månatliga. Detta för att skapa
mer kontinuitet och förhoppningsvis utvecklas till det bättre. Vi återkommer med mer
information i separat utskick. Start tidigast 1/5.
Antalet besökare på ”öppet kontor” tisdagar är få och vi kommer att justera rutinerna efter
verkligheten. Ny information kommer om hur och när vi bemannar kontoret. Även här blir
eventuell start fr o m 1/5.
Tydligen ”landar” vissa av våra månadsbrev i inkorgen ”spam” och därmed är svåra att
identifiera. Kan bl a vara mailadress eller om det finns en bilaga till mailet.
Återkoppla till kansli@proliv.com om detta sker så får vi gemensamt försöka åtgärda
problemet.
Öppettider kontoret, tisdagar kl. 12:00 – 14:00. Kom och ta en fika, få hjälp med någon
fråga eller bara få en social stund.
Nästa snackcafé Göteborg, 2022-03-31 kl. 18:00 – 19:30 på Slottsskogsgatan 12. Under
2022 hålls mötena den sista torsdagen i månaden förutom juni och juli. Anmälan helst via
kansli@proliv.com men det går även att komma oanmäld.
Borås cafémöte, 5/4, 3/5 och 7/6 kl. 15.00 i Kraftens hus, Simonsland.
Borås Cirkelgym, onsdagar kl. 13:15 hos Friskis o Svettis, Åsboholmsgatan. Ledare
Lennart Alsin nr: 070 – 676 14 80.
Uddevalla cafémöten, 28/4 kl. 14:00 – 16:00 på Ryttaren i Uddevalla.
Kontaktperson Mats Karlsson, tel: 070 – 527 58 82. Mail: maev.karlsson@telia.com
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