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Höstmöte Folkets hus 2019-10-22 

* Ca 90 medlemmar deltog i PRO Västlands höstmöte. Ordförande Bosse Englund hälsade 
alla välkomna och riktade sig särskilt till Thomas Skistad, dagens artist. Han inledde sin 
underhållning med ”Teenager in love”, med gediget rytmiskt komp från sin utrustning. 
Han fortsatte med låtar från Värmland och avslutade med sin egen ”Hallå, hallå kärleken” 
som han framträdde live med för första gången. 

* Anita Gustavsson var dagens nästa gäst och hon informerade om hälsodrycken 
kombucha, som deltagarna också fick provsmaka. Anita berättade att drycken 
ursprungligen kommer från Kina, var populär i Sverige på 70-och 80-talet och lanseras 
åter som en hälsodryck som bl a stärker immunförsvaret. Drycken finns att köpa färdig 
men man kan lätt göra den själv med hjälp av kokt vatten, the och lite socker samt den 
speciella svampen som åstadkommer fermenteringen (jäsningen). 

* Förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 har skickats ut via mail och fanns också 
utdelade på borden. Bosse informerade hastigt om punkterna i styrelsens förslag. Han 
redogjorde också för budgetförslaget. 

Medlemsavgiften för 2020 föreslås oförändrad till 290 kr, varav 50 kr går till PRO 
Västland, 50 kr till distriktet samt 190 kr till PRO Riks. 

Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 och även 
föreningens avgift på 50 kr.  

* Bosse informerade kort om höstpuben den 8 nov och om julbordet den 3 dec. 
Anmälningslistor till dessa båda aktiviteter gick runt bland medlemmarna för intresserade 
att skriva på. Även en lista för den som ville beställa PRO´s fickalmanacka gick runt. 
Bosse påminde också om att ifyllda friskvårdskort ska lämnas in på mötet den 3 dec för 
att delta i vinstdragningen.  

* Bosse Hjalmarsson informerade om kommande friskvårdsaktiviteter. Närmast en 
föreläsning i Tierp den 28 okt kl 13-15 på temat ”Med hälsan i behåll”. Bosse noterade 
namnen på intresserade för samåkning till Tierp. 

Två bowlingträffar återstår under hösten och ev en vandring om vädret tillåter.  

”Gå-fotboll” startade månd 21 okt och 15 medlemmar deltog som alla tyckte det var 
jättekul. Vattengympan pågår på onsdagar kl 16. 

Bosse Hj berättade att han liksom förra året kommer att hugga julgranar för att sälja på 
julmarknaden på Kvarntorget den 30 nov. Pris per gran 140 kr, fri hemkörning för PRO-
medlemmar. Beställningslista fanns även för detta. 

* Före fikapausen ledde Sonja lite pausgympa där vi fick sträcka och vrida lite på oss. Sen 
smakade kaffe, macka och hembakade småkakor extra gott. 

* Efter fikastunden äntrade Thomas Skistad scenen igen och lät oss lyssna till bl a Astrid 
Lindgrens ”Fattig bonddräng”, Elvislåten ”Teddybear” och ”34-an”. Han avslutade sitt 
framträdande med välkända ”Sträck ut din hand” och tackades med mycket varma 
applåder. 

* Stefan Andersson ersatte sin sjuka hustru Anita och berättade om pågående och 
kommande studiecirklar. Väskor av kaffepaket startar 5 nov, blombindning den 23 nov 
(en dag), cirkeln om Integration startar 26 nov och ljusstöpning den 5 dec. 



 
  

* Reseledare Börje informerade om teaterresan till Gävle den 2 nov. Bussen avgår 14.35 
från Karlitplan 7 i Karlholm. 
Julbordsresa den 9 dec, buss från samma adress kl 13.30. 
Informationsträff om Läs och res Göta kanal den 13 nov kl 14.00. 
En teaterresa till Helsingfors planeras till september 2020. 

* Ordf Bosse kom med mera information:  
Den 21 nov är det Öppet hus i PRO-lokalen mellan 13 och 15. Ulla-Britt Humling tar gärna 
emot vinstpaket till lotterierna på julmötet 3 dec. Det bjuds på kaffe och pepparkakor. 
På julmarknaden den 30 nov kommer PRO Västland, genom Ulla-Britt, att delta med ett 
lotteri. Bosse Hj säljer julgranar enligt pkt ovan. 

* Bosse informerade också om styrelsens beslut att upphöra med minnesgåva till avlidna 
medlemmar, detta pga. svårigheter att i vissa fall få information om dödsfallet. Däremot 
kommer även i fortsättningen 80-, 90- och 100-åringar att uppvaktas. 

Fasta aktiviteter i PRO-lokalen: Tonåringarna onsdagar kl 09.30, Bingo onsd kl 12.00, 
Solstickorna torsd kl 14.00. Boule i källaren månd, torsd och lördag kl 10.00 

* Sista punkt på programmet var dragningen på lotterierna. Efter detta avslutade Bosse 
mötet och tackade festkommittén och alla deltagare för dagens insatser. 
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