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Medlemsmöte Folkets hus Karlholm  2019-01-29 

* Ordförande Bosse Englund hälsade ett 80-tal medlemmar välkommen till årets första 
medlemsmöte. Speciellt välkomnades Gunnel Eriksson från ABF i Tierp och Danne Läth, 
som demonstrerade sin karaokemaskin och underhöll under mötet. Två medlemmar som 
deltog i sitt första medlemsmöte välkomnades också. 

* Gunnel Eriksson berömde som vanligt PRO Västland för våra många aktiviteter och många 
aktiva medlemmar. Under 2018 har nästan 1/3 av medlemmarna deltagit i minst en 
studiecirkel, många har deltagit i flera. Gunnel berättade att, om tillräckligt stort intresse 
finns, ABF i Tierp under våren kommer att anordna en heldagsutbildning för cirkel-
handledare.  

Hon informerade och rekommenderade en ny cirkel ”Migration och Integration”, med 
informationsmaterial för sex träffar. 

Vår egen studieorganisatör Anita Andersson berättade sen om vårens planerade cirklar: 

Släktforskning (har redan startat). Läs och res, i år om Höga kusten.  

”Försök inte lura mej” (mera om cirkeln nedan). Läsecirkeln, i vår läser man en deckare. 

Väskor av kaffepaket, fläta eller sy. Sidenmålning på nytt sätt. Luffarslöjd. 

Qi gong. Matlagning för herrar. Baka Karlholmsbröd. Decoupage. Betonggjutning. 

Solstickorna. Tonåringarna. 

Intresselistor att anteckna sig på till alla aktiviteter fanns utlagda i lilla salen. Dessutom listor 
för nya intresserade till Friskvårdskommitténs aktiviteter, t ex vattengympa, lunchtrav, 
bowling, månskenspromenad mm. Lista med vårens alla friskvårdsaktiviteter med datum 
finns på PRO Västlands hemsida www.pro.se/vastland. 

Friskvårdskommittén informerade om att Monica Karlsson är ny medlem i gruppen. De 
berättade också att ett delmål på Friskvårdskortet är 30 genomförda aktiviteter till vårmötet 
den 14 maj. En dragning på inlämnade kort genomförs på detta möte. 

Friskvårdskommittén påminde också om anmälan till Aktivitetsresan med Cinderella som 
Samorganisationen i Uppsala län anordnar i mars. 

* ”Försök inte lura mej” är ett mötespaket för studiecirklar som polisen, brottsofferjouren, SPF 
Seniorerna och PRO tagit fram. Paketet innehåller tre teman; Var på din vakt, Ditt hem är 
din borg och Syna bluffen. Till varje tema finns en film som fungerar som diskussions-
underlag. Bosse och Göran visade de tre filmerna och berättade kort om varje. Tanken är 
att man i studiecirklar ska diskutera frågorna vidare. 

* Reseledare Börje berättade om Läs och res till Höga kusten. Studiecirkeln börjar den 12 
febr kl 10 i PRO-lokalen. Resan sker 2-4 juli. 

Resekommittén undersöker möjligheten till ett besök på Gävle teater den 7 april där 
Maria Lundqvist uppträder med föreställningen Om att våga flyga. 

Bussresa till Stockholm, Oscarsteatern den 28 april. Musikalen "Så som i Himmelen" med bl.a. 
Malena Ernman, Anders Ekborg. 

* Festkommittén bjöd sen på kaffe med smörgås och kaka, som vanligt gott och efterlängtat. 
I samband med fikat fanns tid att studera utbudet av studiecirklar och skriva upp sig på 
utlagda listor. Danne Läth med sin karaoke-maskin underhöll och några modiga vågade till 
och med sjunga med. 
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* Göran berättade att PRO Västland idag har 294 medlemmar. Under 2018 tillkom 29 nya 
medlemmar, 9 utträdde och 12 avled.  

* Stefan Andersson från valberedningen tog ordet och berättade att det saknades en herre 
i festkommittén. Anders Lindkvist anmälde intresse till Stefan. Tyvärr saknas det 
fortfarande ett namnförslag till posten som kassör, och alla uppmanades att tänka till och 
komma med förslag till Stefan eller Bosse. 

* Nästa medlemsmöte blir årsmötet den 5 mars. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut 
via mail till alla som angett sin e-post-adress. Vill man ha handlingarna hem i sin brevlåda 
med ”snigelposten” kunde man skriva upp sig på en lista som styrelsen gick runt med på 
mötet. 

Kerstin Forsblom hade biljetter för försäljning till Sofia Karlssons konsert i Folket hus den 
9 febr. 

Folketshus-föreningen visar gamla Karlholmsfilmer, den 3 mars kl 13 visas filmer från 
åren 1965-1970. 

Bosse påminde om tiderna för stående aktiviteter: 

Boule mån, tors, lörd kl 10.00 
Tonåringarna onsd kl 09.30 
Bingo onsd kl 12.00 
Solstickorna torsd kl 14.00 

* Efter dragning på lotterierna tackade ordförande alla, medverkande och festkommitté och 
avslutade mötet. 
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