Medlemsmöte Folkets hus Karlholm 2017-12-05

Västland
*

Ordf Bosse Englund hälsade 118 medlemmar välkomna till årets höstmöte/grötfest.
Tonåringarna angav ”jultonen” genom sina sånger; Låt mej få tända ett ljus, Rudolf med
röda mulen, Jag såg mamma kyssa tomten och flera ”juliga” låtar. Kören var dagen till ära
iklädda tomteluvor.

*

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 fanns utdelade på borden. Bosse
informerade hastigt om punkterna i styrelsens förslag. Nytt för våren är att starta en grupp
för vattengympa i Björkängsbadet.
Göran redogjorde för budgetförslaget.
Medlemsavgiften för 2018 föreslås oförändrat 270 kr, varav 50 kr går till PRO Västland,
50 kr till distriktet samt 170 kr till PRO Riks. Mötet godkände styrelsens förslag till
verksamhetsplan och budget för 2018 och även föreningens avgift på 50 kr.

*

Anita berättade att Kristina Skytén blir ny cirkelledare för Läs och lyssna-cirkeln efter
nyår. Anita tackade också alla studiecirkelledare för deras arbete med våra många
studiecirklar och önskade alla en god jul och gott nytt år.

*

Börje berättade om julbordsresan med Viking line den 13-14 dec.
Till våren planeras en resa till en handelsträdgård på Åland, en hemlig resa och till hösten
en teaterresa till Helsingfors för att se Chess.

*

Valberedningens sammankallande Stefan Andersson berättade att valberedningens
arbete snart startar och önskade därför att den som var intresserad att delta i PRO´s
arbete kunde anteckna sig på en lista som skickades runt på alla borden.

*

Festkommittén bjöd på risgrynsgröt, Karlholmsbröd med julskinka, kaffe och pepparkaka.

*

Tonåringarna fortsatte sen att bjuda på julstämning genom sina sånger. Nu fick vi lyssna
till Bjällerklang, Nu är det jul igen/Anders Perssons stuga, Mössens julafton och Julkväll
på Hawaii. Allt under ledning av tomtenissen Stefan, som sen tackades av kören med en
julblomma.

*

Bosse informerade om nästa medlemsmöte den 30 jan 2018. Som vanligt kommer då
vårens studiecirklar att presenteras och demonstreras. Årsmötet blir den 6 mars.
Bosse rapporterade att representanter från PRO Västland har deltagit vid Distriktets
höstmöte den 18 okt i Uppsala och i Samorganisationens höstmöte den 21 nov i Söderfors.
PRO Västland deltog med ett lotteri på julmarknaden vid Kvarntorget den 2 dec.

*

Sista punkten på programmet var dragningen på årorna. Ulla-Britt tackade först alla
medlemmar och handlare som skänkt vinster, totalt fanns ca 80 vinster på vinstbordet.
Efter att vinstborden tömts avslutade Bosse mötet och tackade alla medverkande, Ulla-Britt
och festkommittén för deras fina arbete och önskade därefter alla en god jul och ett gott
nytt år.
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