
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 27 jan 2015 
Folkets hus Karlholm 
 

  

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

Särskilt välkomnades Gunnel Eriksson från ABF i Tierp och Tjejer med drag som svarade 
för dagens underhållning. 

Bosse informerade om PRO-vetarna, där vi tävlar mot PRO Tierp i Folkets hus i Karlholm 
den 11 febr. Intresselista för att komma och heja på laget och fika skickades runt. 

Bosse berättade också att boken om John Lundberg kommer ut i april, förhandsbeställt 
ex kostar 200 kr. 
 

* Gunnel Eriksson och Anita Andersson berättade om pågående och kommande 
studiecirklar. Gunnel berömde föreningen och studieorganisatören för den mångfald av 
cirklar som ordnas.  

Intresselistor fanns utlagda för anmälningar till planerade cirklar: Sidenmålning, PROsIT 
(som denna termin främst handlar om bildhantering i datorn), Läsecirkeln, Släktforskning 
fortsättning, Halmslöjd, Nålfiltning och Qigong.  

Studiecirkeln Livet är ditt har redan startat, liksom Minilagbok för pensionärer. Även Bingo 
på onsdagar och Solstickorna på torsdagar har startat för vårsäsongen. Tonåringarna och 
Vi Fyra kommer förhoppningsvis igång igen i mars. 

Boulespelet inomhus som legat nere under vintern pga ombyggnation i lokalen kan 
troligen starta igen i februari. 

Cirkeln om att hantera en iPad som startade i november och fortsatte i januari har 
avslutats. En ny cirkel planeras till hösten. En ny cirkel där man läser och diskuterar 
intressanta artiklar ur tidningen PRO-pensionären planeras också. 

Gunnel kom med förslaget att trogna Melodikrysset-lösare på lördagsförmiddagarna 
träffas i PRO-lokalen för att gemensamt lösa krysset. 
 

* Börje informerade om planerade resor:  
21 febr Gävle konserthus Be Bop a Luba – Back to the 50´s 
21 mars Räkfrossa med Rosella, dagstur från Kapellskär 
6 maj Teaterresa till Helsingfors  
En resa till Västmanland i april tillsammans med PRO-föreningarna i Vendel och Tierp 
10 sept Sound of music, Gasklockorna I Gävle. Preliminärt inbokad 
 

* Ordförande informerade om Påskpuben som i år anordnas onsd den 1 april. 

Ordförande berättade vidare att Anna-Stina Grönberg och Sunshine Ladies kommer att 
underhålla med sång och musik på årsmötet den 10 mars kl 13 i Folkets hus Karlholm. 

Föreningens konsumentombud Solveig Erikzén informerade om den genomförda 
prisundersökningen. ICA Tallen i Månkarbo och Coop konsum i Tierp lägst pris i kategorin 
mindre butiker. 

Bosse berättade också att Karlitkiosken kommer att stängas den 1 februari. 

Föreningen kommer att representeras på Boendekonferensen i Uppsala den 10 febr, på 
Läkemedelskonferensen i Uppsala den 12 mars och ev på Framtidskonferensen i Uppsala 
den 19 febr. 

Till PRO-distriktets årsmöte den 1 april har Villy Wahlström och ordf Bosse E valts att 
representera PRO Västland. 
 



 
  

 

 

 

* Kaffe, smörgås och kaka serverades av festkommittén. Därefter underhöll Tjejer med 
drag och spelade bl a Årsundaruschen och Valfångarvalsen. Musiken varvades med 
allsång där publiken gärna sjöng med ur de utdelade sånghäftena. Det populära 
framträdandet avslutades gemensamt med I natt jag drömde. 
 

* Göran Humling pratade om medlemsvärvning och uppmanade som vanligt medlemmarna 
att prata med vänner och bekanta om hur trevligt det är att vara medlem i PRO Västland. 
Under 2014 tillkom 42 nya medlemmar.  

Göran berättade också att nya medlemskort kommer tillsammans med nästa PRO 
tidning. Man förnyar sitt medlemskap genom att betala medlemsavgiften. Medlemskortet 
sitter på baksidan av fakturan. Medlemskortet inkluderar PRO:s förmånspaket PRO 
Mervärde som ersätter Smart Senior. Alla medlemmar får en informationsbroschyr om 
PRO Mervärde tillsammans med PRO pensionären och fakturan.   
 

* Dragning på lotterierna. Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling efterlyste flera prenumeranter 
på PRO´s Trippelskraplotter. Intresserade kan vända sig till Ulla-Britt. 
 

* Ordförande tackade därefter festkommittén för fikat och avslutade sen mötet. 
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