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*

90 medlemmar deltog i vårens medlemsmöte i församlingshemmet i Västland.
Ordförande hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till Ann Cathrine
Larsson från Tierps Riksteaterförening och till imitatören Mats Strandberg. Några nya
medlemmar som deltog första gången välkomnades också särskilt.

*

Tonåringarna och Vi Fyra inledde mötet med ett valspotpurri, den gamla schlagern Ann
Caroline och Evert Taubes Fritiof och Carmencita.

*

Ann Cathrine informerade sen om Tierps Riksteaterförening och vad de kan erbjuda.
Medlemskap i föreningen (Scenpass) kostar 150 kr och berättigar till rabatterat pris när man
vill se en föreställning av Riksteatern. Ann-Cathrine berättade också om några kommande
aktiviteter i Tierpsområdet. Lokalföreningen i Tierp har problem att få publik till sina
föreställningar och hon föreslog ett samarbete mellan PRO-föreningarna i Tierps kommun
och Tierps Riksteaterförening. PRO-föreningarna skulle då ha möjlighet att påverka valet av
föreställningar. En fråga för samorganisationen i Tierps kommun.

*

Bo Hjalmarsson, av ordförande Bo Englund döpt till Friskvårds-Bosse, berättade om
Naturvandringsguppens aktiviteter. En vandring (Djupö-rundan) har genomförts med 17
deltagare. Den 23 maj väntar en vandring på Bondskäret i Ängskär med Svante von
Strokirch som guide. Senare planeras en Guckusko-vandring, troligtvis i Älvkarleby. Bosse
presenterade också Friskvårdskortet där medlemmarna kan fylla i sina utförda aktiviteter
fram till grötfesten i december. Den som har gjort minst 40 aktiviteter deltar i en liten
lottdragning.

*

Studieorganisatören Anita Andersson berättade att cirkeln Vi minns Karlit avslutas nästa
fredag. Sammanställningen av deltagarnas minnen är under tryckning just nu och kommer
att finnas att läsa för alla till hösten.
Cirkel som återstår för terminen är Betonggjutning i början av juni, två grupper träffas tre
dagar.
Anita tackade alla studiecirkelledare och deltagare för vårens engagemang.

*

Festkommittén i Västland bjöd sen på kaffe med smörgås och god kaka.

*

Tonåringarna och Vi Fyra återkom med mera sång och musik i svängig och medryckande
tappning. De tackades med många applåder.

*

Därefter blev det Mats Strandbergs tur att underhålla. Han härmade kända levande och
döda journalister, politiker och andra kända personer och levererade ordvitsar och
underfundigheter. Han ville däremot ogärna svara på ordförandes fråga hur det skulle gå i
VM-hockeyn som pågår just nu.

*

Reseledare Börje informerade om olika resor som är på gång; Resa till Mariehamn med
bl a besök i en åländsk handelsträdgård. En resa till Bjursås i Hälsingland den 24 augusti
(annons i Norra Uppland).

*

Göran pratade om medlemsvärvning. PRO-medlem som lyckas värva en ny medlem
belönas med 4 skraplotter.

*

Ordförande Bosse lämnade under mötet information i olika ämnen;
Boule-serien har startat. Karlholm spelar numera i A-serien och har spelat två matcher
under våren, förlust mot Kyrkbyn och vinst mot Hållnäs.
Torgdag i Tierp 17 maj, PRO deltar med ett bord med information- och värvarmaterial.
PRO informerar och värvar medlemmar vid Konsum i Karlholm på eftermiddagen den 25
maj. En aktivitet för alla PRO-föreningar i Sverige.
Aktivitetsdag för medlemmarna vid Boulebanan i Karlholm den 3 juli kl 11.
Det är PRO-Vetarfinal och körfestival i Knivsta den 4 juni. Den som är intresserad att
besöka den aktiviteten kontaktar Bosse Englund.

*

Efter dragning på lotterierna tackade ordförande alla, medverkande och festkommitté och
önskade alla en skön sommar
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