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Medlemsmöte i Folkets hus Karlholm 2019-09-03 

* Ordförande hälsade ca 95 medlemmar välkomna till höstens första medlemsmöte och 
riktade ett särskilt välkommen till fysioterapeut Anna Fornström och till föreningens 
trafikombud Leif Persson. Två nya medlemmar som deltog första gången välkomnades 
också särskilt. 

* Anna Fornström fick sedan ordet och berättade kort om vad en fysioterapeut (eller 
sjukgymnast, som är samma sak) arbetar med. Anna arbetar med hjälpmedel till hemmet 
och träning för dem som är i behov av just detta. Viktigt för äldre är att hitta balansen. 
Rapporter säger att äldre råkar ut för 67 000 fall om året i Sverige, och träning är en 
motvikt mot detta. Kondition, styrka och balans är tre viktiga områden som ger många 
goda effekter. En äldre person (dit räknas alla över 65 år) behöver minst 150 minuters 
träning per vecka, som kan delas upp i olika pass. För att träna konditionen behöver man 
bli lite andfådd och varm efter ett pass. Har man inte ork att träna 150 min/vecka är allt 
man orkar göra viktigt. 
Slutligen visade Anna några enkla balansövningar som alla medlemmarna reste sig upp 
och utförde. Anna uppmuntrade oss att ställa oss upp från tevesoffan och göra dessa 
övningar i reklampauser och liknande. 

* Anita Andersson informerade om höstens studiecirklar: 
Släktforskning startade 2 sept Läs och Res 2020 handlar om Göta kanal 
Försök inte lura mej  Sy eller fläta kaffeväskor 
Halmslöjd nov-dec  Qi gong startar 26 sept 
Decoupage startar 27/9  Stöpa ljus december 
Läsecirkeln, ”Häxan” höstens bok Matlagning för herrar 
Att baka Karlholmsbröd  Inte vi och dom, utan alla 
Blomdekorationer och kransar 23 nov Matlagningsträffar för damer 
Solstickorna   Tonåringarna 
Linedance startar till våren 

* Kaffepaus med skinksmörgås och vinbärskaka, och efter fikat fanns tid att skriva upp sig på 
någon av intresselistorna till de olika studiecirklarna, som fanns utlagda på borden i lilla 
salen. 

* Trafikombudet Leif Persson berättade valda delar från en informationsträff han deltagit i. 
Han påminde oss om att samma regler gäller på gång- och cykelväg som på gator, alltså 
gående längst till vänster. Lyse och reflex ska finnas på cykeln, brister ger böter. Reflex ska 
bäras på högra sidan när man rör sig i skymning/mörker. 
Varningstriangeln på medicinförpackningar togs bort 2005, och det är nu varje individs eget 
ansvar för kombinationen bilkörning/medicinering. 
Leif har undersökt parkeringsförbudet enligt skyltar vid PRO-lokalen. Fram tills annat 
meddelas utdelas ingen P-bot för ”felparkering” på platsen. 

* Reseledare Börje informerade om kommande resor. Teaterresan till Helsingfors 25-27 
sept är fullbokad. Till teaterresan till Gävle konserthus 2 nov för att se ”Stulen kärlek” med 
Stefan och Krister finns fem platser kvar. Den 9 dec Julbordsresa, annons kommer 
senare. 
Det planeras för en vår-resa till Birka. Läs och Res går i vår till Göta kanal. 



 

  

 Ordförande Bosse E informerade om en kampanj för medlemsvärvning som pågår de två 
första veckorna i oktober. 
Han berättade också att bouleserien är avslutad för säsongen, Tobo vann serie A, 
Kyrkbyn vann serie B. Karlholm kom sexa i serie A. Avslutning på bouleserien i Örbyhus 
månd 9 sept.Träningen fortsätter månd, torsd och lörd kl 10. 
Bosse berättade vidare om en inbjudan från Tierps kommun att ta del av Tierps kommuns 
planering av en översiktsplan för 2050. Medborgardialogen äger rum i Folkets hus 
Karlholm den 3 oktober kl 18.30. 
Han informerade också om stående aktiviteter som Bingo i PRO-lokalen onsdagar med 
start 11 sept, Solstickorna torsdagar start 5 sept och Tonåringarna som startar onsd 
18 sept. 

Nästa medlemsmöte blir den 22 oktober då verksamhetsplan och budget ska klubbas. 

* Bosse Hj summerade vårens friskvårdsaktiviteter:  
Tre promenader, besök på Billudden, träff vid Djupön, bowling i Gävle, bangolf i Skutskär, 
lunchtrav i Gävle och vattengympa. På sensommaren genomfördes utflykten till Björns 
fyr, som pga dåligt väder fick ställas in i våras. 

Kommande friskvårdsaktiviteter: 
Den 13 sept en vandring mellan Marma och Älvkarleby 
Bangolf i Skutskär 18 sept 
Vattengympa 
Gå-fotboll i Björkängsskolan, ”prova-på-tillfälle i oktober. Anmäl intresse till 
Friskvårdsgruppen. 
Bowlingtider finns på PRO´s hemsida. Evy skickar också ut SMS veckan före bowlingen. 
Ifyllda friskvårdskort kan lämnas tidigast på mötet i oktober. 

Kerstin Blomqvist informerade om opera- och balettföreställningar från stora världen på 
biograf i Gävle. Kontakta Kerstin eller Ingegerd Martinelle för mera information och 
samåkning. 

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