Medlemsmöte Folkets hus Karlholm 2016-10-18

Västland

*

Höstens andra medlemsmöte lockade ca 75 medlemmar.
Ordf Bo S Englund hälsade välkommen och vände sig speciellt till dagens gäst Marie
Karlberg från Seniorshop.
Bosse inledde mötet med information om kommande aktiviteter: Pub-och musikkväll den
11 november kl 18, Öppet hus i PRO-lokalen den 17 nov kl 13 där det bjuds kaffe och
pepparkaka och där man kan skänka vinster till lotterierna vid Grötfesten den 29 nov.
Vid grötfesten kommer budget och årsavgift att antas liksom verksamhetsplan för 2017.
Nästa år firar vår förening 70-års jubileum och styrelsen efterlyser medlemmarnas förslag
till hur jubileumsåret ska firas. En jubileumsfest den 11 nov 2017 är redan inbokad, men
flera aktivitetsförslag mottas gärna.
PRO kalendern finns att beställa, beställningslistor skickades runt borden. Även
anmälningslistor till pubkvällen skickades runt.

*

Marie Karlberg från Seniorshopen intog scenen och tillsammans med föreningens duktiga
mannekänger Aino, Anita, Kristina, Börje och Stefan visades många snygga kreationer.
Mannekängerna belönades med många applåder.

*

Festkommittén serverade kaffe, smörgås och kaka. Efter fikat fanns tid för att närmare
titta på seniorshoppens kläder och göra inköp.

*

Studieorganisatören Anita berättade om höstens pågående studiecirklar. Nytt för hösten
är att fläta väskor av plasten från kaffepaket och att dekorera föremål med hjälp av
decoupage samt en cirkel för f d karlitanställda ”Att minnas Karlholm”, som lockat ca 25
deltagare. Andra cirklar som pågår är iPad, Läsecirkel, Vaxmålning, Läs PRO-tidningen,
Senior-Q-gong och Släktforskning.
Ljusstöpning startar 24 november och Läs/res Värmland startar i febr 2017.

*

Göran Humling pratade om medlemsvärvning och höstens kampanj ”Värva en vän” där
varje ny medlem som värvas ger fyra trippelskraplotter till värvaren. Formulär att fylla i och
skicka fanns att hämta.
Göran Humling informerade också från senaste KPR-mötet där kommunalrådet Bengt-Olof
Eriksson medverkade. Invånarantalet ökar kraftigt i Tierps kommun och 9000 personer står
i bostadskön. En bostadskö som innehåller både de som vill byta bostad, de som vill hyra
en bostad och de som vill hyra ett trygghetsboende. Målsättningen är att bygga 40
lägenheter per år framöver, i år kommer 100 lägenheter att byggas.
Nytt vård- och omsorgsboende planeras i Tierp, som beräknas vara inflyttningsklar till slutet
av 2018 alt. i början av 2019. Hällbacka i Söderfors kommer att byggas om till ett
trygghetsboende. En handlingsplan för trygghetsboende i Tierps kommun 2017 tas fram.
Ett nytt hjälpmedel inom Välfärdsteknologin ”Nattfrid” skall testas för äldre som bor
ensamma hemma. ”Nattfrid” innebär att personer istället för nattbesök av nattpatrullen
kameraövervakas vid vissa bestämda tidpunkter för att inte störas i sin nattsömn. Även
ljudupptagningar kan göras för att kontrollera att personen andas.
Göran berättade också att ett mobilt team med läkare och sköterska ska testas i
kommunen.

*

*

Ordförande informerade om att Bingon pågår i PRO-lokalen onsdagar kl 12 och
Solstickorna torsdagar kl 14.
Till Julbordsresan med Cinderella 15-16 dec. finns 5 platser kvar.
Grannsamverkan i Karlholm startade 10 oktober med ett 80-tal personer involverade.
Den PRO-grupp som ska fixa småjobb i Folkets hus består i dagsläget av tre personer,
flera krafter efterlystes. Första jobbet blir att se över bord och stolar.
Julmarknaden vid Kvarntorget blir den 26 november, PRO deltar med ett lotteri.
Dragning på lotterierna tillsammans med Ulla-Britt Humling.

*

Ordförande tackade alla, medverkande och festkommitté och avslutade sen mötet.
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