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PROPAs Sekretariat –
Hvad kan vi hjælpe dig med?



www.propa.dk

PROPAs Sekretariat

Sekretariatets faste opgaver

• Medlems- og databaseadministration for 3.500 medlemmer

• Medlemskorrespondance (mail/ tlf./ breve)

• Bogholderi / Økonomi for Landsforeningen

• Sekretærfunktion for Landsformanden, Bestyrelsen og Forretningsudvalget

• Koordinator på Landsmøde og Frivilligseminarer

• Medlem af Markedsførings- og Kommunikationsudvalget

… og ‘alt det andet’:

• Hjemmeside

• PROPA Nyt

• Facebook 

• Nyhedsbreve

• Tryksager 
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Hjemmesiden

Aktivitetskalenderen 

• Info til Sekretariatet om alle 

medlemsaktiviteter -

udfyld skema

• Besked til Sekretariatet ved 

ændringer/ aflysninger

Lokalbestyrelser

• Info til Sekretariatet om nye 

bestyrelsesmedlemmer –

udfyld skema

• Besked til Sekretariatet ved 

ændringer/ aflysninger

HUSK INFO TIL SEKRETARIATET I GOD TID

https://propa.dk/wp-content/uploads/2021/09/SKEMA-Mødekalenderen-i-PROPA-NYT-og-Hjemmesiden.docx
https://propa.dk/wp-content/uploads/2021/09/SKEMA-Bestyrelsesmedlemmer-i-PROPA-NYT-og-Hjemmesiden.docx
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PROPA Nyt

Aktivitetskalenderen 

• Info til Sekretariatet om alle kommende 

medlemsaktiviteter – udfyld skema

Artikler og nyheder

• Tekst og billeder fra arrangementer er altid 

velkomne i PROPA Nyt.

• Deadlines:

Marts nr. 31. januar

Juni nr. 30. april

September nr. 31. juli

December nr. 31. oktober

HUSK INFO TIL SEKRETARIATET I GOD TID

https://propa.dk/wp-content/uploads/2021/09/SKEMA-Mødekalenderen-i-PROPA-NYT-og-Hjemmesiden.docx
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Facebook

Facebook indlæg 

• Medlemsmøder

• Billeder og beretninger fra møder/ 

aktiviteter

• Nyheder

Tekst og billeder er altid velkomne til 

PROPAs Facebook-side.

Send det i god tid – så prøver vi at få 

plads til det på den ønskede dato.

FIND OS PÅ FACEBOOK HER

HUSK INFO TIL SEKRETARIATET I GOD TID

https://www.facebook.com/propa.dk
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Nyhedsbreve

Sekretariatet hjælper meget gerne med 

udsendelse af mails til medlemmerne, 

hvis vi har tid og bliver adviseret i god tid

(min. 2-3 dage før udsendelse)

Vi skal blot modtage

• færdig tekst

• gerne billeder (ellers finder vi)

• målgruppe (hvem skal modtage?)

• ønsket dato for udsendelse

Læs reglerne her

HUSK INFO TIL SEKRETARIATET I GOD TID

https://mailchi.mp/5b32d153577c/nyt-fra-propa-hovedstaden?e=%5bUNIQID%5d
https://propa.dk/wp-content/uploads/2021/09/Mailservice-regler-for-REGIONER.pdf
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God skik ved Nyhedsmails

✓Giv modtageren mulighed for at framelde (iht. GDPR-reglerne)

✓Send max. 10-12 nyhedsbreve/info-mails årligt

✓Spam ALDRIG modtageren

✓RELEVANS – RELEVANS - RELEVANS

https://mailchi.mp/49c7c7394a35/efterrets-program-for-propa-sjlland?e=%5bUNIQID%5d
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Lokalannoncering

Her kan Sekretariatet kun hjælpe med standardskabeloner – og kun, når der er 

tale om landsdækkende aktiviteter til lokalversionering.

DET BILLIGSTE OG NEMMESTE ER AT FÅ GRAFISK HJÆLP FRA LOKALAVISEN
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PROPAs foldere

Arv og øvrige 

dispositioner for 

prostatakræft

Om arvelighed og 

betydningen af arv og 

miljø, gener, livsstil, 

ernæring og fysisk aktivitet

ET GODT LIV – selv med 

prostatakræft

Om prostatakræft-

foreningen PROPA – og 

hvad vi kan gøre for den 

prostatakræftramte mand 

At være pårørende til en 

prostatakræftpatient

Om prostatakræft-

foreningen PROPA – og 

hvad vi kan gøre for den 

pårørende til en 

prostatakræftpatient

Urinkontinens hos 

mænd

Om anatomien, symptomer 

og mulige 

behandlingsmetoder

Pas på dig selv, mand!

Om prostatas funktion, 

symptomer, arvelighed, 

undersøgelse, diagnose og 

behandling  

Rejsningsproblemer 

(erektil dysfunktion)

Om bivirkningen ved 

forskellige prostatakræft-

behandlinger – og mulig 

behandling af problemet

Fra patient til patient: 

Tidlig prostatakræft –

hvad nu?

Informationsfolder til 

nydiagnosticerede, som 

skal træffe valget mellem 

aktiv overvågning, 

operation eller bestråling

Fra patient til patient; 

Hormonbehandling ved 

Prostatakræft

Informationsfolder til 

nydiagnosticerede om 

hormonbehandlingens 

positive og negative 

konsekvenser

Ernæring og fysisk 

aktivitet ved 

prostatakræft

Vejledning og gode kostråd 
til prostata-kræftpatienter 
samt motivering til øget 
fysisk aktivitet

Alle foldere kan rekvireres i Sekretariatet
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Andet materiale

ROLL UPS POSTKORT

UDSTILLINGBOG / DONATION

Det meste materiale har Regionen selv 

liggende. 

Lån det og brug det ifm. medlemsmøder og 

lokalarrangementer

• Roll ups – hver Regionen råder over 3 

roll ups, men I kan låne af hinanden

• Postkort – der findes i alt 12 forskellige 

postkort

• Bog / donation – Regionen har skilt + 

bøger. Flere kan rekvireres i Sekretariatet

• Udstilling – Regionen har udstillingsstativ 

og plancher. Skal koordineres med 

Reg.ledelsen


