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Medlemsmöte Folkets hus 2019-12-03 

* Drygt 120 medlemmar samlades till medlemsmöte med julbord. Anders Andersson, Vajne 
Jakobsson och Stefan Andersson underhöll med härlig musik medan alla samlades. 

Ordförande Bosse hälsade alla välkomna och kom med lite information innan festen 
började. PRO Västland deltog vid julmarknaden vid Kvarntorget den 30 november; Ulla-
Britt och Göran Humling ansvarade för ett lotteri som inbringade 1 230 kr och Bosse 
Hjalmarsson sålde julgranar som gav 3 000 kr till PRO-kassan. 

* Sen blev det dags för julmaten, som levererats av Skytts Affär och Servering. Jultallrik 
med kallskuret och sen köttbullar, prinskorv och Janssons frestelse smakade bra, liksom 
skinksmörgåsen på Karlholmsbröd som vår festkommitté bjöd på. Kaffe och pepparkaka 
avslutade julbordet. 

* Vår speciellt inbjudna gäst Gunnel Eriksson från ABF i Tierp tackades sedan av ordf 
Bosse och studieorganisatör Anita A för det goda samarbetet som vi haft under många 
år. Gunnel har just slutat sin tjänst hos ABF och blivit ”pensionist” som Bosse sa.  

* Kerstin Forsblom delade ut en gratislott till alla i början av mötet, nu blev det dragning på 
det lotteriet och vinsten var en biljett till en konsert i Folkets hus i Karlholm den 21 mars 
2020. Rose-Marie Sörehall blev den lyckliga vinnaren. 

* Tonåringarna och Nissarna Anders och Vajne tog sen över scenen och spexade och 
sjöng. Vi fick bl a lyssna till Jag såg mamma kyssa tomten, Nu är det jul igen/Anders 
Perssons stuga, Rudolf med röda mulen och En sockerbagare. Tomtefar Stefan tackades 
sen av sina körmedlemmar genom Berit Andersson för sina insatser för kören genom alla 
åren och publiken tackade med varma applåder. 

* Reseledare Börje informerade om kommande planerade resor, en resa med Birka Cruices 
i april 2020 och till Linköping/Göta kanal 26-28 juni.  
Julbordsresan 9-10 dec 2019 är fullbokad. 
  

* Bosse informerade om nästa medlemsmöte den 28 jan 2020, då vårens studiecirklar 
presenteras. Årsmötet blir den 3 mars.  

Som vanligt på våra möten uppmanade Bosse alla medlemmar att försöka värva en ny 
medlem till PRO Västland genom att berätta för släktingar, vänner och grannar hur trevligt 
det är att vara med i vår förening. 

* Evy och Bosse Hj från Friskvårdskommittén hade sen dragning bland de inlämnade 39 
ifyllda friskvårdskorten. Fyra priser i form av presentkort från Coop på 400, 300, 200 och 
100 kr delades ut.  
Många sportaktiviteter har bedrivits under året och mästare i tre grenar utropades: Bowling 
Lars Holgersson, Bangolf Ronny Lundin och Gå-fotboll Sune Wahlström. Britta Ericsson 
fick en blomma för bästa prestationen, bl a en milslång vandring på Upplandsleden. 

 
* Nästa punkt på programmet var dragningen på årorna. Först berättade lotterigeneralen 

Ulla-Britt Humling om rutinerna runt abonnemang på PRO trippelskraplotter. T o m 28 
november har Ulla-Britt i år sålt 3 400 lotter. Ulla-Britt tackade sen alla medlemmar och 
handlare som skänkt de många vinstpaketen. Efter att vinstborden tömts tackade Ulla-Britt 
festkommittén och styrelsen för deras fina arbete. Sen avslutade ordförande-Bosse mötet 
och tackade alla medverkande och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. 
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