
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 8 april 2014 
Folkets hus Karlholm 
 

  

 
* Inger och Skogis underhöll med sång och gitarrspel medan ca 85 medlemmar bänkade 

sig runt borden. 
 

* Ordf Bo Englund hälsade välkommen, särskilt underhållarna Inger och Skogis och 
medlemmarna Göran och Ulla-Britt Humling, som ska berätta om sin resa till Indien och 
Nepal.  
 

* Ordförande pålyste kommande pubkväll, den 17 april i Folkets hus Karlholm. 
Anmälningslistor till kvällen skickades ut runt borden. 

PRO-vetartävling den 22 april i Vittinge, intresselista för att åka med som hejarklack 
skickades runt. 

Några studiecirklar pågår fortfarande, andra är avslutade för säsongen. 

Reseledaren Börje berättade att en resa med Högbergs bussar planeras i samband med 
studiecirkeln läsa/resa. Resan går till Västmanland i juli. 

Kerstin Blomqvist informerade om boulespelet i Karlholm och efterlyste flera spelare. 
Intresselistor skickades runt.  
 

* Göran Humling berättade därefter om sin och Ulla-Britts spännande resa i vintras. Vi fick 
fakta om Indien och Nepal, om sociala förhållanden och historiska data blandat med Ulla-
Britts foton. En mycket intressant berättelse. 
 

* Efter kaffe, äggsmörgås och god kaka serverad av festkommittén underhöll Inger och 
Skogis med ytterligare låtar, varvat med några roliga historier från Skogis. Gruppen 
avslutade sitt framträdande med välkända ”De sista ljuva åren” och tackades med varma 
applåder. 
 

* Ordförande återkom med lite mera information:  

Bingo pågår tom 23 april, Solstickorna tom 24 april.  

Ordförande och kassör representerar PRO Västland vid distriktets årsmöte i Uppsala den 
16 april.  

PRO Tierps Samorganisation håller årsmöte i Borgenkyrkan i Tierp den 23 april, Bosse 
Lindquist, Bo S Englund, Göran Humling och Björn Eriksson deltar från PRO Västland.  
Kl 13 samma dag hålls en politikerutfrågning om äldrefrågor i Borgenkyrkan, dit alla 
hälsas välkomna.  

Nästa medlemsmöte blir den 13 maj i Församlingshemmet i Västland. Jarl Holmström är 
inbjuden att kåsera och Göran Schnell underhåller på temat Elvis Presley. 

Vid Idé- och Utvecklingsgruppens årsmöte den 25 mars valdes Gunnar Jansson till ny 
ordförande efter avgående Lars Gustafson. 

Ett extra årsmöte i Folkets hus föreningen hålls den 22 april kl 19. 

Valborgsmäss firas som vanligt vid Kvarntorget. Servering i Kvarnen startar kl 21, och 
vårtalet hålls av Lars Gustafson. Även Leif Bäckström medverkar. 

På Tierps marknad den 8 maj deltar PRO med ett informationsbord.  

 

* Solveig Erikzén informerade om den enkät om Betaltjänster som hon administrerat. Om 
tillräckligt många lämnar in besvarade formulär får föreningen ett bidrag på 2 000 kr. 
 



 

 

 
* Göran Humling informerade från KPR, där han deltagit i en utbildningsdag med besök på 

ett nytt äldreboende i Enköping. Tierps kommun ska påbörja planerandet av liknande 
bygge och pensionärsrådet ska fungera som remissinstans. 
 

* Ordförande Bosse uppmanade oss alla att medverka i medlemsvärvning för att PRO 
Västland ska växa, målsättningen är 300 medlemmar vid årets slut. 

Kontaktombud efterlystes. Kerstin Blomqvist och ordförande deltar i en kurs i frågan den 
14 april. 

Efter lotteridragningen tackade ordförande festkommittén för deras arbete och avslutade 
därefter mötet. 
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