
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 8 sept 2015 
Folkets hus Karlholm 
 

  

 
* Mötet inleddes med att medlemmarna hedrade Sixten Wikström, som avled den 15 

augusti, med en tyst minut. 

Ordf Bosse Englund hälsade sen ca 70 medlemmar välkomna till höstens första 
medlemsmöte. Särskilt välkomnades Malin Bernhardsson från Seniorshopen. Gunnel 
Eriksson från ABF i Tierp skulle också deltagit vid mötet men hade tyvärr blivit förhindrad 
att närvara. 

Bosse informerade om Öppet hus på länets brandstationer den 12 sept, temat för dagen 
är Brandskydd för äldre. Bosse berättade vidare att höstens bouleavslutning blir på 
Vegavallen den 16 sept kl 10.00. Anmälan om deltagande kan göras till Helge Jönsson 
senast den 10 sept. Resultatet från seriespelet är att Västland kom femma i serie A, Tobo 
vann. Serie B vanns av Söderfors, Karlholm kom trea. 

 
* Därefter var det Malin från Seniorshopen som intog scenen och med hjälp av 

mannekängerna Anita Andersson, Aino Holmgren, Kristina Skytén, Stefan Andersson och 
Börje Larsson visades kläder för hösten och vintern. Dessa plagg och många flera fanns 
till försäljning i lilla salen i samband med kaffepausen. 
 

* Efter kaffepausen informerade Anita om höstens studiecirklar och anmälningslistor fanns 
utlagda på bord i foajén. Cirklar kommer att finnas om bl a Minilagbok för pensionärer, 
Sidenmålning, PROsIT, Halmslöjd, Nålfiltning och Qigong. Ipad-cirkel har redan startat. 

Anita informerade också om nya cirklar som planeras till våren, bl a betonggjutning och 
vaxmålning. Gunnel Eriksson kommer att demonstrera vaxmålning vid nästa medlemsmöte 
då även ett bildspel om betonggjutning visas av kursledare Agneta Darberg, Storvreta. 

Ett bildspel från resan till Västmanland rullade i foajén under hela mötet. 
 

* Bosse återkom med mera information:  

 Bingon startar onsd 9 sept kl 12. 

 Solstickorna startar torsd 10 sept kl 14. 

 Styrelsen genomför en studiecirkel om nya handlingsprogrammet mm.  

 Inga nya resor i dagsläget, en plats kvar på julbordskryssningen den 15 dec.  

 Nästa medlemsmöte den 20 okt i Folkets hus. 

 Musik- och pubkväll den 6 nov kl 18. The Anderzons med gäst står för underhållningen. 
 

* Berit Andersson berättade om Solstickornas gåvor till barn i Gambia. Den 17 sept lastar 
Berit och Anders åter bilen och kör till kontaktpersonen i Strängnäs. Förutom Solstickornas 
stickade små mössor och tröjor till nyfödda tas även sommarkläder till barn 0-15 år gärna 
emot. Blöjor till nyfödda är en stor bristvara och välkomnas. Gåvor kan lämnas till Berit 
senast den 16 sept. 

 
* Sista punkten på programmet var lotteridragningen.  

Bosse tackade alla som medverkat och jobbat och avslutade sen mötet. 

 
Vid pennan    Ordförande 

 

 

 
Mona Eklund    Bo S Englund 

 


