
 

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 1 dec 2015 

Folkets hus Karlholm 

* Ordf Bosse Englund hälsade ca 85 medlemmar välkomna till årets grötfest. Särskilt 
välkomnades Inger och Skogis, som ska bjuda på musikalisk underhållning.  

Tre nya medlemmar som deltog i sitt första medlemsmöte välkomnades med en applåd. 

 

* Inger och Skogis inledde med Knalle Juls vals och sjöng och spelade ytterligare några 
kända låtar. 
 

* Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 fanns utdelade på borden. Bosse 
informerade sen om några av punkterna i styrelsens förslag till verksamhetsplan, varefter 
mötet enhälligt antog verksamhetsplanen. 

Göran redogjorde för budgetförslaget som sen antogs av mötet. 

Medlemsavgiften för 2016 blir 270 kr, varav 50 kr går till PRO Västland (oförändrat). 50 kr 
till distriktet (en höjning med 20 kr) samt 170 kr till PRO Riks (oförändrat). Distriktets 
höjning ska finansiera det fortsatta arbetet med utbildning. Mötet godkände föreningens 
avgift på 50 kr. 

 

* Bosse informerade om cirkeln Ljusstöpning, som startar 10 dec och pågår vid tre tillfällen. 
Det finns plats för ytterligare två deltagare. 

 

* Börje redogjorde för resor 2016 som är på planeringsstadiet: 

Jämtbogården, Sågmyra Herrgård i Dalarna, heldagsutflykt i juni 

Stockholms skärgård, heldagsutflykt i juli-augusti 

Resa runt Dellensjöarna. Besök på linneväveri och Hälsingegårdar 

Rosellakryssning och guidad tur på Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje 

Skördefest på Åland, buss/båt Kapellskär-Mariehamn 

 

* Göran berättade att föreningen välkomnat ca 20 nya medlemmar under 2015 

 

* Festkommittén bjöd på risgrynsgröt, Karlholmsbröd med julskinka, kaffe och pepparkaka. 
Allt smakade om vanligt mycket gott. 

 

* Inger och Skogis fortsatte underhålla oss med sång och musik samt en och annan 
historia. 

 

* Bosse informerade om nästa medlemsmöte den 26 jan 2016 och årsmötet den 8 mars. 
Vidare att PRO Västland även i år ställer upp i tävlingen PRO-vetarna. Första omgången 
blir en hemmamatch mot Alunda den 18 febr. Omgång två sker den 30 mars. 
 

* Sista punkten på programmet var dragningen på årorna. Ulla-Britt tackade först 
medlemmarna som skänkt vinster och köpt lotter och hon tackade också de lokala 
handlare som generöst skänkt gåvor, totalt fanns 85 vinster på vinstbordet.  

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

 
Vid pennan    Ordförande 

 

 

 
Mona Eklund    Bo S Englund 

 


