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Medlemsmöte Folkets hus Karlholm  2016-11-29 

* Ordf Bosse Englund hälsade 100 medlemmar välkomna till årets höstmöte/grötfest. 

Tonåringarna angav ”jultonen” genom sina sånger; Låt mej få tända ett ljus, Rudolf med 
röda mulen, Jag såg mamma kyssa tomten och flera ”juliga” låtar. 

 

* Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 fanns utdelade på borden. Bosse 
informerade hastigt om punkterna i styrelsens förslag och efter ett tillägg med en ny 
studiecirkel om välfärdsteknik för äldre, antog mötet verksamhetsplanen.  

Göran redogjorde för budgetförslaget som sen antogs av mötet. 

Medlemsavgiften för 2017 blir oförändrat 270 kr, varav 50 kr går till PRO Västland, 50 kr 
till distriktet samt 170 kr till PRO Riks. Mötet godkände föreningens avgift på 50 kr. 

 

* Bosse berättade att föreningen genom sitt lotteriombud Ulla-Britt i år sålt 2 800 lotter, som 
inbringat 19 000 kr till vår kassa. Detta belönades med en stor applåd. 

 

* Anita tackade alla studiecirkelledare för deras arbete med våra många studiecirklar och 
berömde också alla medlemmar som så flitigt deltar i många cirklar. 

 

* Bosse berättade att julbordsresan med Cinderella är fullbokad. 

En teaterresa till Gasklockorna i Gävle den 28 jan planeras, ”Musical and opera 
highlights”. Annons kommer senare. 

Göran informerade om PRO´s kampanj ”Värva en vän” som avslutas sista december. 
Broschyren fanns utdelad vid borden och Göran uppmanade alla att bjuda in vänner och 
grannar till PRO. 

 

* Festkommittén bjöd på risgrynsgröt, Karlholmsbröd med julskinka, kaffe och pepparkaka.  

 

* Tonåringarna fortsatte sen att bjuda på julstämning genom sina sånger. Nu fick vi lyssna 
till bl a Bjällerklang, Mössens julafton och Julkväll på Hawaii. Allt under ledning av 
tomtenissen Stefan. 

 

* Bosse informerade om nästa medlemsmöte den 31 jan 2017. Som vanligt kommer då 
vårens studiecirklar att presenteras och demonstreras. Årsmötet blir den 7 mars.  

Vidare informerade Bosse att Samorganisationen kommer att anordna en värvardag den 
13 maj. Den 18 maj ordnas en bomässa i Tierp. 

Bosse rapporterade att representanter från PRO Västland har deltagit i Samorganisa-
tionens höstmöte den 7 nov och vid Distriktets höstmöte den 24 nov.  

PRO Västland deltog med ett lotteri på julmarknaden vid Kvarntorget den 26 nov.  

 



 
  
* Med blommor och ett presentkuvert tackade Bosse Karin Nilsson för hennes arbete med 

att städa vår PRO-lokal, tvätta handdukar och sköta våra blommor. Karin flyttar inom kort 
till Tierp. 

 
* Sista punkten på programmet var dragningen på årorna. Ulla-Britt tackade först alla 

medlemmar och handlare som skänkt vinster, totalt fanns 80 vinster på vinstbordet.  

Efter att vinstborden tömts avslutade Bosse mötet och tackade alla medverkande, framför 
allt festkommittén för deras fina arbete och önskade därefter alla en god jul och ett gott nytt 
år. 
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