PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 2 dec 2014
Folkets hus Karlholm

*

Ordf Bo Englund hälsade ca 95 medlemmar välkommen till årets grötfest.
Bosse berättade lite om boken om John Lundberg, ”Allemans John”, som sönerna
Lundberg skrivit. Boken beräknas komma ut i april 2015. Genom att teckna sig på
beställningslistan som skickades runt kan PRO-medlemmarna köpa boken till
förmånspriset 200 kr.

*

Ale Mattsson presenterade musikgruppen Joys, som inledde med ”Ser du stjärnan i det
blå?” med solosång av Ale.

*

Ordförande presenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2015 som hade delats ut till
alla mötesdeltagare. Mötet antog därefter verksamhetsplanen. (Bifogas protokollet)

*

Kassör Göran Humling förklarade de olika posterna i budgetförslaget för 2015, därefter
godkände mötet budgeten. (Bifogas protokollet)

*

Föreningsavgiften för 2015 på 250 kr godkändes, oförändrad sedan 2014. Av den
summan går 50 kr till PRO Västland, 30 kr till distriktet och 170 kr till riksorganisationen.
Föreningen har en låg medlemsavgift jämfört med andra PRO-föreningar.

*

Ordförande informerade om att PRO Västland har bedrivit studiecirklar i 14 olika ämnen
under hösten och passade på att ge studieorganisatören Anita A en eloge. Anita kontrade
med att berömma alla cirkelledare som gjort aktiviteterna möjliga. Under våren kommer
det att startas nya cirklar enligt verksamhetsplanen.

*

Från reseledarna informerades att julbordsresan den 14-15 dec är fullbokad. Till
teaterresan till Helsingfors i maj 2015 finns fem platser kvar.
En intresseanmälan till en ev resa till Orsa i juni för att se ”Moraeus med mera” skickades
runt.
Ordförande informerade vidare om att PRO Västland startar 2015 års PRO-vetartävling
med att möta Tierp hemma onsd den 11 febr kl 13.
Nästa medlemsmöte blir den 27 jan kl 13 i Folket Hus Karlholm. Bosse uppmanade
medlemmarna att komma med programförslag till medlemsmötena, t ex intressanta
föreläsare.
Den 10 mars hålls årsmötet i F H.

*

Festkommittén bjöd på god risgrynsgröt, skinksmörgås samt kaffe och pepparkaka.

*

Joys och Ale underhöll med ytterligare julsånger där publiken inbjöds att sjunga med.

*

Ett stort dignande paketbord gladde många vid dragningen på Årorna. Lotteriansvariga
Ulla-Britt Humling tackade många generösa givare, bl a Sonjas Fotvård, Jannes Hårvård
och Konsum Karlholm.

*

Bosse tackade festkommittén för deras arbete och delade ut en blomma till damerna. Han
tackade också Ulla-Britt för arbetet med lotteriverksamheten, tillönskade alla en God Jul
och Gott Nytt År och avslutade mötet.
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