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Västland
*

Vårmötet hölls traditionellt i församlingshemmet i Västland, 85 medlemmar deltog.
Ordförande välkomnade alla, och speciellt kommunpolis Olle Rehn från Östhammar.
Nya Tonåringarna, för dagen iförda eleganta hattar, och Vi Fyra inledde mötet med ett
glatt valspotpurri. Därefter följde ytterligare några kända sånger innan ordförande
överlämnade ordet till Olle Rehn.
Han började med att förklara några nya begrepp som tillkommit i samband med
polismyndighetens omorganisation. En kommunpolis arbetar med kontakter med
medborgarna, t ex information till pensionärer som idag. En medborgardialog förs
tillsammans med kommunen och kan resultera i ett medborgarlöfte, som kan liknas vid en
överenskommelse mellan parterna.
I hela Sverige arbetar idag 20 000 poliser inom polismyndigheten och dessutom ca 8 000
civilanställda. Sverige är indelat i sju polisregioner, vi tillhör Region Mitt med Karin
Götblad som chef.
Olle Rehn tipsade om hantering av plånböcker och kontokort för att undvika att bli utsatta
för stöld, han tog också upp de olika sätt som pensionärer utsätts för lurendrejeri-försök
och hur man kan agera när man råkar ut för detta. Efter avslutad presentation avtackades
Olle med en trippelskraplott och applåder.

*

Före fikat berättade Berit Andersson om Solstickornas engagemang för ett barnhem i
Gambia. Förutom stickade små barntröjor och mössor skickades förra året bl a lakan och
andra tyger som används till de nyfödda, barnblöjor samt dambindor till de nyförlösta
mammorna. Berit uppmanade den som har något att skänka till höstens insamling att
lämna detta till Solstickorna i mitten av augusti. Dagens kaffepengar kommer att gå till
barnhemmet i Gambia. Efter fikapausen meddelade Berit att 2 017 kr samlats in.

*

Efter kaffet underhöll Tonåringarna och Vi Fyra igen, vi fick bl a lyssna till 34:an, Robban
Brobergs Maria Therése och avslutningsvis Berghagens Sträck ut din hand.

*

Ordförande informerade från Samorganisationens årsmöte den 19 april, Göran Humling
valdes till kassör. Vid PRO-distriktets årsmöte den 26 april omvaldes Karl-Erik Thörngren
till ordförande på två år.
Bosse informerade vidare om PRO´s namninsamling för kontanter och skickade runt en
lista som alla uppmanades att skriva på.
PRO Västland ansvarar för årets midsommarfirande i Hällskärsparken, Bosse är projektledare och efterlyste frivilliga som vill hjälpa till med att bl a klä midsommarstången på
torsdag kväll kl 17. Anders Andersson spelar till dansen kring stången och Gittan
Wahlström och Gunnel Lindqvist är lekledare.
Bosse berättade också att Folkets hus-föreningen vill samla en kommitté som kan hjälpa
till med enklare underhåll på fastigheten och vänder sig därför till PRO med önskan om
hjälp.
Bouleserien startade den 9 maj. Den ”gamla” boulebanan blir kvar bakom kiosken till den
nya banan är iordningställd.
Körfestival och final i PRO-vetarna i Ängby park i Knivsta den 1 juni.
Bosse informerade också om aktivitetsdagen den 8 juni kl 11 vid boulebanan i Karlholm
och nästa aktivitetsdag som blir den 6 juli med början på Karlholms strand kl 11 och med
fortsättning i Hällskärsparken.

*

Studiecirkelledare Anita berättade att kursen i betonggjutning startar 31 maj. Två grupper
med åtta deltagare per grupp får under tre tillfällen lära att skapa konstverk i betong.
Anita uppmanade också alla att spara kaffeförpackningar och andra plastförpackningar
som kan användas för tillverkning av flätade väskor. Studiecirkel startar till hösten.
Konstverk från vårens studiecirkel om vaxmålning visades upp i lilla salen.

*

Reseledare Börje informerade om en kryssning i Stockholms skärgård den 12 juli. Sista
anmälningsdag 30 maj.

*

Göran Humling pratade om medlemsvärvning och uppmanade som vanligt medlemmarna
att prata med vänner och bekanta om hur trevligt det är att vara medlem i PRO Västland.
Medlemskap i PRO innebär många förmåner, information finns på nätet.

*

Dragning på lotterierna. Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling tackade för medlemmarnas
vilja att köpa lotter.

*

Ordförande tackade därefter festkommittén för fikat och önskade alla en trevlig sommar.
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