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Medlemsmöte i Västlands församlingshem     2019-05-14 

* Ca 70 medlemmar deltog i vårens medlemsmöte i församlingshemmet i Västland. 
Ordförande hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till Jennifer 
Karlsson från Familjens Jurist och till Västlands spelmanslag. En nya medlem som deltog 
första gången välkomnades också särskilt. 

* Västlands spelmanslag inledde med några låtar innan Jennifer Karlsson tog över. 
Hon började med att berätta om Familjens Jurist, som finns över hela Sverige och 
specialiserat sig på just familjejuridik. De är experter inom området och på de olika avtal 
som kan behövas i livets alla skiften. Hon informerade om juridiska avtal som t ex 
äktenskapsförord, testamente och bodelningsavtal samt juridiska skillnaden mellan att 
vara gift och att vara sambo och vad det innebär vid separation och dödsfall. Hon 
berättade också om det nya begreppet Framtidsfullmakt och som är ett alternativ till ”God 
man”. Det innebär att jag själv väljer den eller de personer (t ex anhörig eller en nära vän) 
som jag vill ska handha min ekonomi om jag själv blir sjuk eller på annat sätt oförmögen 
att sköta detta själv. Jag kan också utse en granskare som kontrollerar att allt sköts rätt. 
Utformning och krav vid upprättande av Framtidskontrakt är desamma som vid 
upprättande av testamente. 

* Ordf Bosse introducerade därefter vårt nya stående inslag på alla medlemsmöten: 
Pausgympa. Sonja ledde gympan med några enkla sträck- och töj-övningar och därefter 
serverades kaffe. 

* Efter kaffepausen med macka och god kaka som serverades av festkommittén i Västland 
fick vi åter lyssna till Västlands spelmanslag som bjöd på Tierpspolska, Hambo från 
Halland, Schottis från Hillebola, Kärleksvals efter Sture Sahlström och som extranummer 
Äppelbo gånglåt. 

* Studieorganisatören Anita Andersson berättade att vad som återstår för terminen är 
Betonggjutning i början av juni, i år tre grupper som träffas tre dagar/grupp. 
Anita tackade alla studiecirkelledare och deltagare för vårens engagemang och önskade 
alla en skön sommar. 

* Reseledare Börje informerade om kommande resor; 5-7 juli till Höga kusten med Läs och 
res-gänget. Den 25 sept planeras en teaterresa till Helsingfors och den 9 dec 
Julbordsresa. 

* Evy berättade om kommande friskvårdsaktiviteter: 
21 maj Lättvandring på Billudden. Samling kl 13 vid Konsum för samåkning 
31 maj Lunchtrav i Gävle 
14 juni utflykt till Björns fyr 
4 juli Bangolf i Skutskär 
Alla aktiviteter annonseras på PRO Västlands hemsida, på Facebook och genom SMS. 

Deldragning på Friskvårdskorten genomfördes, tre vinster delades ut; till Rose-Marie 
Åberg, Elisabet Westberg och Helena Edman. 

* Ordförande Bosse lämnade under mötet information i olika ämnen;  

Boule-serien har startat. Karlholm spelar numera i A-serien. Tyvärr har man förlorat båda 
sina matcher under våren. 

PRO informerar och värvar medlemmar vid Konsum i Karlholm den 24 maj kl 14. En 
aktivitet för alla PRO-föreningar i Sverige. 

Aktivitetsdag för medlemmarna vid Boulebanan i Karlholm den 9 juli kl 11. 

 



 
  

 

 

* Göran Humling som är vår KPR-representant, berättade lite om nya vård-och 
omsorgsboendet som börjar byggas i Tierp. Boendet ligger i nya Siggebo-området, och 
byggs bakom de befintliga hyreshusen bakom Lidl. Boendet kommer att heta Villa Siggbo 
och kommer att drivas av Vardaga. Tierps kommun har upphandlat 40 av de 57 platser 
som boendet rymmer. Bygget beräknas stå klar i december 2020. 

* Efter dragning på lotterierna tackade ordförande alla, medverkande och festkommitté och 
önskade alla en skön sommar 
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