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Medlemsmöte Folkets hus Karlholm  2017-01-31 

* Ordf Bosse Englund hälsade 85 medlemmar välkomna till årets första medlemsmöte. 

Speciellt välkommen till ICA-Tina från Tierp och Gunnel Eriksson från ABF. 

 

* Bosse informerade om styrelsens beslut att under jubileumsåret 2017 inte ta upp någon 
kaffeavgift fram till 70-årsjubiléet den 11 november. Uppmanade istället att köpa desto 
flera skraplotter. 

Visade också upp en tipslåda som ska finnas med på alla våra möten och aktiviteter. I 
den kan medlemmarna lägga tips och förslag på programinslag, aktiviteter, studiecirklar; 
ja allt vad vår förening kan ägna sig åt. Tipslådan finns mellan mötena i PRO-lokalen. 

 

* ICA-Tina från Tierp visade bilder och berättade om en resa och vandring hon gjort till 
Kilimanjaro. En fascinerande och hissnande berättelse. Tina vandrar ofta och gillar 
äventyr. Hon har gjort många vandringar i Sverige och andra länder. Man var en grupp på 
12 personer och resan tog 14 dagar. Tina ställde upp gratis och hon avtackades med 
rungande applåder. 

 

* Gunnel Eriksson, ABF och vår Stefan Andersson informerade om de studiecirklar som är 
på gång i vår och teckningslistor och annat material fanns utlagt där medlemmarna kunde 
anteckna sig under kaffepausen. 

 

* Festkommittén bjöd på kaffe, mackor och kakor.  

 

* Göran Humling delade ut instruktion och visade hur man fyller i sina kontaktuppgifter på 
”Mina sidor” på PRO´s hemsida. 

 

* Bosse informerade om att studiecirkel om Värmland startar den 1 mars och därefter blir det 
resa dit i vår. 

 
* Bosse påminde om vårt mål att nå 300 medlemmar till vårt 70-årsjubileum den 11 

november. Den 31 december 2016 var vi 284 medlemmar. 

 
  Boule spelas mån, tors, lördag kl 10 i källaren Karlitplan 1 

 Tonåringarna övar ons kl 10 i PRO-lokalen 

 Bingo ons kl 12 i PRO-lokalen 

 Solstickorna tors kl 14 i PRO-lokalen 

 Stavgång tis kl 10 från Vattentornet och Kvarntorget 

 Årsmöte tis 7 mars kl 13 i Folkets Hus 

 
* Sista punkten på programmet var lottdragning och Ulla-Britt tackade alla goda lottköpare. 

Därefter avslutade Bosse mötet och tackade alla samt hälsade välkommen till årets 
viktigaste möte, årsmötet den 7 mars kl 13. 
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