Medlemsmöte i Folkets hus, Karlholm

2018-10-16

Västland
*

Ordf Bosse Englund hälsade 75 medlemmar välkomna till höstens andra medlemsmöte.

*

Först på programmet presenterade kassör Göran Humling PRO Västlands hemsida,
vilken information man kan hitta där och hur man kan gå in och lägga in/ändra sina
kontaktuppgifter På Min sida.

*

Kjell Johansson från Degerbo berättade om sitt intresse för luffarslöjd. Några av hans alster
fanns utlagda på ett bord i lilla salen för den som var intresserad. PRO Västland planerar att
starta en studiecirkel i luffarslöjd om intresse finns.

*

Ordf Bosse informerade sen om beställningslistan på 2019 års PRO-almanacka, pris 50 kr
och anmälningslistan till höstpuben den 16 nov. Båda listorna cirkulerade runt på borden.
Bosse efterlyste sen deltagare till en grupp från PRO Västland till 2019 års PRO-vetarna.
Intresserade kan anmäla sig till honom.

*

Nästa punkt på programmet var en rapport från deltagarna i studiecirkeln ”Vi minns Karlit”
som framfördes av Stefan Andersson som tillsammans med Anita lett studiecirkeln. Stefan
berättade valda delar från rapporten, som tryckts upp av ABF och delats ut till alla cirkeldeltagare och som fanns att tillgå i lilla salen. Efter kaffepausen med leverpastejmacka och
småkakor kunde man där också studera mängder av foton, tidskrifter och annat som
cirkeln letat fram från Karlit-tiden. Ett mycket uppskattat inslag som satte igång glada
samtal och diskussioner.

*

Nästa PRO-möte blir tisd 4 dec i Folkets hus. Då ska årsavgift, budget och verksamhetsplan för 2019 fastslås. Därefter kommer en jultallrik, skinka och gröt att serveras. För att
kunna beräkna antalet deltagare gick anmälningslistor runt vid borden.
Ulla-Britt Informerade också om Öppet hus i PRO-lokalen den 22 nov kl 13 där föreningen
bjuder på kaffe och pepparkakor och där medlemmarna har möjlighet att skänka paket till
lotteri och julåror på mötet den 4/12.

*

Anita informerade sen om aktuella studiecirklar:
* Matlagningskursen startar 29 okt kl 09.30-14.00, fortsätter 5:e och 12:e november
* Studiecirkeln ”Försök inte lura mig” om äldres säkerhet startar 6 november.
* En cirkel i blombindning planeras i november.
* Ljusstöpning blir i december (6, 7 och 11 dec). Anmälan till Aino eller Anita.
* Cirkel i luffarslöjd planeras till våren.

*

Reseledar-Börje informerade om julbordsresan den 13-14 dec, kostnad 490 kr/pers i
dubbelhytt och 590 kr/pers i enkelhytt. Annons kommer i Norra Uppland.
Vårens Läs- och Res-resa går till Höga kusten. Studiecirklar i mars-maj, resan blir i juni.
Dessutom informerades om distriktets Aktivitetsresa med Viking Cinderella för alla
medlemmar inom PRO Uppsala län den 14-15 mars 2019. Mera information senare.

*

Friskvårds-Bosse (Hjalmarsson) berättade om kommande aktiviteter:
Den 23 okt blir det en promenad till Snatra by.
En cykeltur på ca 1½ mil planeras till våren.
Den 1:a och 20:e november kan man prova på bowling i Gävle med friskvårdsgruppen.

Bosse påminde också om 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.
*

Ordf Bosse informerade om julmarknaden på Kvarntorget den 1 dec kl 12. PRO Västland
kommer att delta med ett lotteri och med försäljning av julgranar.
Som vanligt är det bingo i PRO-lokalen onsdagar kl 12.
Tonåringarna övar i PRO-lokalen onsdagar kl 09.30.
Boule spelas i källaren Karlitplan 1 på måndagar, torsdagar och lördagar kl10.
Bosse uppmanade som vanligt medlemmarna att värva en pensionärskompis till vår
förening.

*

Efter dragning på Ulla-Britts lotterier tackade ordförande alla medverkande och
festkommittén för gott arbete och avslutade mötet.
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