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Medlemsmöte Folkets hus Karlholm  2016-09-06 

* Höstens första medlemsmöte samlade ca 90 medlemmar. 

Ordf Bo S Englund hälsade välkommen och vände sig speciellt till dagens gäster Jessica 
Mattsson från Brottsofferjouren Uppsala och Gunnel Eriksson från ABF Tierp. Även 
mötets underhållare Anders och Stefan välkomnades med en applåd. 

* Jessica Mattsson inledde med att berätta om Brottsofferjourens organisation, där hon 
arbetar som samordnare, och där även volontärer arbetar som stödpersoner. 
Verksamheten finansieras av Brottsoffermyndigheten, det finns totalt 91 lokala 
brottsofferjourer i Sverige, varav 3 i Uppsala län. Brottsofferjouren lämnar stöd till den 
som varit utsatt för brott, bevittnat brott eller är anhörig till ett brottsoffer. Stödet kan vara 
både emotionellt eller praktiskt, att informera om rättigheter vid utredningar eller att 
hänvisa till psykisk eller medicinsk vård eller annan specialistkompetens. 
Brottsofferjouren vill gärna rekrytera äldre stödpersoner, som då får en intern utbildning. 
Nästa utbildningstillfälle är den 1 nov och Jessica inbjöd intresserade åhörare att höra av 
sig på tel 018-10 65 00 eller e-post info@uppsala.boj.se. Jessica informerade också om 
faror vid bankautomater, vid kassan i matbutiken, vid besök av okända i hemmet mm. 
Hon uppmanade också att ta del av de broschyrer hon erbjöd.  

* Gunnel Eriksson började med att berömma PRO Västland som den bästa studiecirkel-
föreningen av alla PRO-föreningar i Norduppland. Under våren (2½ månad) har 97 
deltagare träffats 257 timmar för olika studiecirklar. (Betonggjutningens 17 deltagare i två 
dagar oräknat.) 

Studieorganisatören Anita Andersson lovordade studiecirkelledarna och berättade om 
hösten studiecirklar. Nytt för hösten är att fläta väskor av plasten från kaffepaket och att 
dekorera föremål med hjälp av decoupage samt en cirkel för f d karlitanställda ”Att 
minnas Karlholm”. Andra cirklar att anmäla sig till är Minilagbok för sambor, iPad, 
Läsecirkel, Vaxmålning, Sidenmålning, Läs/res Värmland (startar i febr 2017), Läs PRO-
tidningen, Bedrägeri mot äldre, Stöpa ljus, Senior-Q-gong och Släktforskning. 

Intresselistor för alla studiecirklar fanns för medlemmarna att anmäla sig på under fika-
pausen. Det går även att anmäla sig senare genom att kontakta Anita eller resp 
cirkelledare. 

* Anders och Stefan tog sedan över och underhöll oss med härlig musik. De började med ett 
valspotpurri och uppmanade alla att sjunga med. Sen följde pärlor på löpande band; bl a 
Rosa på bal, Dagny, Drömmen om Elin och de avslutade småningom med Sträck ut din 
hand. Stefan varvade sångerna med musikinformation och skämtsamma kommentarer. 
Uppträdandet belönades med varma applåder. 

* Festkommittén serverade kaffe, smörgås och kaka och alla lät sig väl smaka. Efter fikat 
fanns tid att studera de olika studiecirkelutbuden och notera sig på anmälningslistorna.  

* Göran Humling pratade om medlemsvärvning och höstens kampanj där varje ny medlem 
som värvas ger fyra trippelskraplotter till värvaren. Formulär att fylla i och skicka fanns att 
hämta. 

* Astrid berättade att den information om båtresa med Rosella 31 okt som PRO Hållnäs 
anordnar är öppen även för PRO Västlands medlemmar. 
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* Ordförande informerade om att bouleserien avslutats. Tierp vann grupp A och Månkarbo 
vann grupp B med Karlholm på andra plats. Avslutningen blir månd 12 sept kl 10 i Tierp. 

Bingon startar i PRO-lokalen onsd 7 sept kl 12 och Solstickorna startar torsd 8 sept kl 14. 

Nästa medlemsmöte den 18 okt, höstpuben blir den 11 nov och julbordsresan med 
Cinderella 15-16 dec.  

Den 15 sept kl 18.30 ordnas ett möte i gamla tvätten om Grannsamverkan i Karlholm. 

Den som är intresserad av att delta i den PRO-grupp som ska fixa småjobb i Folkets hus 
uppmanades att kontakta Bosse. 

Bosse berättade också att han och Göran Humling deltog i PRO Österlövstas 60-
årsjubileum i Hornbergsgården den 27 aug. 

* Dragning på lotterierna. Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling tackade för medlemmarnas 
vilja att köpa lotter. 
 

* Ordförande tackade alla, medverkande och festkommitté och avslutade sen mötet. 
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