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90 medlemmar samlades till vårmöte i församlingshemmet i Västland. Ordförande
hälsade alla välkomna och särskilt medlemmarna i Västlands spelmanslag som svarade
för eftermiddagens musikunderhållning. Ett särskilt välkommen även till Nils-Olof
Engberg, naturfotograf från Gårdskär.

*

Ordförande Bosse Englund berättade att bouleserien startade månd 8 maj. Lag Karlholm
spelade mot lag Älvkarleby-Marma idag på fm och vann med 18-14.
Vidare informerade Bosse om kommande aktivitetsdagar; den 7 juni vid Boulebanan i
Karlholm och den 5 juli i Hällskärsparken med en eventuell guidad tur till Karlholm strand.

*

Nils-Olof Engberg visade därefter vackra bilder från natur och djur; älgar, rådjur, vildsvin
och många olika fåglar har fångats av hans kamera. Vi fick också höra intressanta
historier från fototillfällena. Nils-Olof belönades med varma applåder för de fina bilderna.

*

Festkommittén i Västland bjöd sen på kaffe med god smörgås och god kaka.
Västlands spelmanslag underhöll och vi fick bl a lyssna till Rappkalles vals, Schottis från
Skuttunge, Springvals från Hållnäs och Orres brudmarsch. Även spelmanslaget tackades
med varma applåder.

*

I samband med fikat uppmanade ordf medlemmarna att lägga en slant till Solstickornas
insats för ett barnhem i Gambia. Insamlingen gav 1 450 kr, som bl a kommer att
användas till babyblöjor. Berit Andersson berättade om Solstickornas arbete för barnhemmet och att de tacksamt tar emot t ex frotté, lakan och andra bomullstyger som sys
om till både kläder och sängkläder.

*

Vår studieorganisatör Anita tackade alla cirkelledare för deras arbete under våren. Hon
uppmanade också medlemmarna att komma med idéer till nya studiecirklar.

*

Reseledaren Börje berättade om resan till Värmland den 30-31 maj. Det finns fem platser
kvar för den som är intresserad. Resan kostar 1 800 kr per person.
Göran Humling informerade om kampanjen Värva en vän, som pågår även 2017. Göran
har broschyr om kampanjen för den intresserade. Göran berättade också om Bomässa
55+ på Möbeln i Tierp den 18 maj kl 13-17 och uppmanade alla att besöka mässan.
Ordförande Bosse återkom med information om Allsång i Kohagen i Faringe lörd 5
augusti, om Midsommarfirandet på Hällskär som även i år anordnas av PRO Västland
och om vårt eget 70-årsjubileum i november. Bosse tackade också Margareta och Hasse
Eriksson för tavlor och standar de skänkt till PRO Västland.
Kerstin Forsblom berättade att det blir medlemsdag på Konsum i Karlholm på fredag och
att årets blomförsäljning på Konsum sker den 26 maj kl 12.
Dragning på lotterierna. Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling tackade för medlemmarnas
vilja att köpa lotter.
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Ordförande tackade alla, medverkande och festkommitté och avslutade sen mötet.
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