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Västland
*

Ordf Bosse Englund hälsade 120 medlemmar välkomna till årets höstmöte med julbord.
Tonåringarna och Vi Fyra skapade julstämning med kända julsånger, allt under ledning
av tomtefar Stefan.

*

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 fanns utdelade på borden. Bosse
informerade hastigt om punkterna i styrelsens förslag.
Göran redogjorde för budgetförslaget.
Medlemsavgiften för 2019 föreslås till 290 kr, varav 50 kr går till PRO Västland, 50 kr till
distriktet samt 190 kr till PRO Riks, en höjning från förra året med 20 kr.
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 och även
föreningens avgift på 50 kr.

*

Bosse berättade att julbordsresan med Viking line den 13-14 dec är fullbokad.

*

Som vanligt på våra möten uppmanade Bosse alla medlemmar att försöka värva en ny
medlem till PRO Västland genom att berätta för släktingar, vänner och grannar hur trevligt
det är att vara med i vår förening.

*

Sen blev det dags för julmaten, som levererats av Skytts Affär och Servering. Jultallriken
med kallskuret och sen köttbullar, prinskorv och Janssons frestelse smakade utmärkt,
liksom skinksmörgåsen på nybakat Karlholmsbröd som vår festkommitté bjöd på.

*

Tonåringarna fortsatte sen att bjuda på julstämning genom sina sånger. Nu fick vi bl a
lyssna till Nu är det jul igen/Anders Perssons stuga och Knallejul av Evert Taube.
Tomtefar Stefan tackades sen av sina körmedlemmar med en julblomma och övriga
medlemmar tackade med varma applåder.

*

Bosse informerade om nästa medlemsmöte den 29 jan 2019. Som vanligt kommer då
vårens studiecirklar att presenteras och demonstreras. Årsmötet blir den 5 mars.
Bosse rapporterade att representanter från PRO Västland har deltagit vid Distriktets
höstmöte den 21 okt i Uppsala och i Samorganisationens höstmöte den 23 nov i
Skärplinge.
PRO Västland deltog med julgransförsäljning och ett lotteri på julmarknaden vid
Kvarntorget den 1 dec.

*

Nästa punkt på programmet var dragningen på årorna. Ulla-Britt tackade sen alla
medlemmar och handlare som skänkt vinster, totalt fanns ca 80 vinster på vinstbordet.
Därefter drogs fyra vinnare bland dem som lämnat in ifyllda friskvårdskort. FriskvårdsBosse informerade också om och delade ut friskvårdskort för 2019, som ska fyllas i under
våren och där dragning blir på vårmötet den 14 maj.
Han informerade också om Uppsala Samorganisations Aktivitetsresa som anordnas 14-15
mars 2019. Intresserade kan anmäla sig till Friskvårds-Bosse.
Efter att vinstborden tömts avslutade ordförande-Bosse mötet och tackade alla
medverkande, styrelse, Ulla-Britt och festkommittén för deras fina arbete och önskade
därefter alla en god jul och ett gott nytt år.
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