Medlemsmöte Folkets hus Karlholm 2016-01-26

Västland
*

Ca 100 medlemmar deltog i årets första medlemsmöte. Vi Fyra och Tonåringarna inledde
mötet med att spela och sjunga Nidälven och därefter Sjung och le.
Ordf Bo S Englund välkomnade därefter Gunnar Jansson och Per-Arne Juhlin från
Idégruppen som berättade något om vad som kommer att hända i Karlholm under 2016.
Bl a informerades om förstudien till den kanotled som planeras färdigställas i Tämnarån,
om kvarstående arbeten runt dammen i projektet Vändpunkten och om Idégruppens
tankar kring planeringen av parken runt dammen. De berättade också om bristen på
intresserade för att jobba i arbetsgrupperna för Valborgsfirandet, Karlholmsdagen,
Midsommarfirandet och Julmarknaden. Datum för Karlholmsdagen ska i års flyttas till 6
augusti och firandet sker i samband med Vallonbruksveckan.

*

Studieorganisatören Anita Andersson berättade om vårens många studiecirklar. Nytt för
våren är bl a betonggjutning och vaxmålning. Intresselistor för alla studiecirklar fanns för
medlemmarna att anmäla sig på under fikapausen. Det går även att anmäla sig senare
genom att kontakta Anita eller resp studiecirkelledare.

*

Ordförande informerade om vårens PRO-vetartävling. Första matchen går mot PRO
Alunda i FH Karlholm den 18 febr kl 13.
Bosse berättade vidare att Anna-Stina Grönberg och Sunshine Ladies kommer att
underhålla med sång och musik på årsmötet den 8 mars kl 13 i Folkets hus Karlholm.
PRO Samorganisation arrangerar en trevlig em den 12 mars kl 14 i Möbeln i Tierp,
Solskensorkestern med Erik Lundberg underhåller.
Samorganisationens årsmöte hålls den 19 april och PRO-distriktets årsmöte den 26 april.
Reseledaren Börje Larsson har lyckats få 40 biljetter till föreställningen Mamma Mia - The
party på Tyrol i Stockholm den 12 juni. Pris inkl buss och middag 1740 kr. Annons kommer
i Norra Uppland.

*

Kaffe, köttbullssmörgås och kakor serverades av festkommittén. Därefter underhöll Vi
Fyra och Tonåringarna med ytterligare kända melodier.

*

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.
Göran berättade också att nya medlemskort kommer tillsammans med nästa PRO
tidning. Man förnyar sitt medlemskap genom att betala medlemsavgiften. Medlemskortet
sitter på baksidan av fakturan.

*

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

*

Ordförande tackade därefter festkommittén för fikat och avslutade sen mötet.
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