PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 13 maj 2014
Församlingshemmet i Västland

*

Ordf Bo S Englund hälsade ca 90 medlemmar välkomna till det traditionella vårmötet i
Västland. Särskilt välkomnades Jarl Holmström och hans ”side-kick” Ulf Karlsson. Jarl
ska berätta historien om flottningen mellan Dalälven och havet. Även Tonåringarna och Vi
Fyra välkomnades.

*

Nya Vi Fyra-medlemmen ”Tobbe” välkomnades med en applåd, sen framfördes
”Välkomstvisa” och ”Flottarkärlek” tillsammans med Tonåringarna,

*

”Jalle” berättade och visade bilder om flottningstiden från trettiotalet och fram till 1971,
som var sista flottningssommaren i Älvkarleby. Byggandet av en flottningsled från
Dalälven mot havet startade med ett sammanträde i Sandby 1928, 1934 togs beslut att
bygga flottleden och 1939 stod den 15,5 km långa flottleden från Marmafjärden till Snatra
färdig. Flottning mellan Dalälven och havet pågick fram till 1958.

*

Efter kaffepaus med smörgås och kaka återkom Tonåringarna och Vi Fyra och underhöll
med ytterligare låtar. Sångstunden avslutades med ”Violer till mor”.

*

Göran Humling informerade därefter om PRO försäkringar. Informationsmaterial fanns
utlagda på kaffeborden.

*

Kerstin Blomqvist informerade om boulelaget i Karlholm. Laget vann första seriematchen
mot Skärplinge med 22-10. Nästa match spelas den 26 maj. Den matchen och
nästkommande fyra matcher spelas på hemmaplan. Kerstin efterlyste flera boulespelare
till laget och även publik till hemmamatcherna, som spelas på måndagar.
Västlandslaget förlorade sin första match mot Hållnäs med 20-12 och spelar sin nästa
match hemma måndag den 19 maj.

*

Göran återkom sen och uppmanade mötesdeltagarna till medlemsvärvning. Informationsmaterial att använda vid värvning fanns utlagt på borden.

*

Reseledare Börje informerade om en två dagars resa till Västmanland den 14-15 juli.
Annons kommer i Norra Uppland. En Ålandskryssning planeras i september.

*

Ordförande kom med mera information:
PRO Västland förlorade matchen den 22 april mot PRO Vittinge i PRO vetarna.
Distriktsfinalen i tävlingen går i Knivsta den 3 juni.
Den årligen återkommande Aktivitetsdagen vid boulebanan blir den 8 juli.
En cykelutflykt planeras till den 12 augusti.
Nästa medlemsmöte blir den 9 september i Folkets hus Karlholm.
PRO deltog med ett stånd på Tierps marknad i avsikt att informera i bl a skattefrågan.
Via handuppräckning undersöktes intresset för att delta i ett studiebesök till slutförvaret i
Forsmark och SKB/SFR. Intresset var stort.
På samma sätt undersökte ordf intresset för ett besök till Örbyhus slott och till golfbanan
för att testa att slå på driving range. Där visade sig intresset vara mindre.
Bokningar till PRO-båten kan göras från 16 juni. Information finns att läsa i senaste
PROpensionären.

*

Folketshus-föreningen håller extra årsmöte den 27 maj kl 19 i Folkets hus för att försöka
få fram en ny ordförande.

*

Ulla och Sixten Vikström slutar som bingoansvariga efter 10 år. Börje Larsson och Sören
Nilsson tar över ansvaret för onsdagarnas bingospel. Ulla och Sixten avtackades med
blommor.

*

Ordförande tackade festkommittén i Västland för dagens arbete.

*

Efter lotteridragningen tackade ordförande alla medverkande, önskade alla en trevlig
sommar och avslutade därefter mötet.

Vid pennan

Ordf

Mona Eklund

Bo S Englund

