
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 9 sept 2014 
Folkets hus Karlholm 
 

  

 
* Ordf Bo Englund hälsade ca 80 medlemmar välkomna till höstens första medlemsmöte. 

Särskilt välkomnades Göran Schnell som ska underhålla på temat Elvis Presley, Leif 
Bäckström som ska informera om projektet Vändpunkten samt Gunnel Eriksson från 
ABF.  
 

* Göran Schnell inledde med Elvislåten Love me tender från 1956. Göran berättade 
därefter om Elvis liv och några av hans filmer och sjöng många av Elvis kända låtar. Det 
populära uppträdandet avslutades med hiten Can´t help falling in love.  
 

* Nästa gäst var Gunnel Eriksson från ABF Tierp som inledde med att berömma PRO 
Västland för föreningens stora cirkelverksamhet. Hon uppmanade mötesdeltagarna att 
under fikapausen besöka borden med information och demonstration av olika 
cirkelverksamheter t ex nålbindning, sidensjalsmålning, halmslöjd och IT med skype. 
 

* Efter kaffet lämnade Gunnel mera information, bl a om en inspirationsdag i ämnet Livet är 
ditt i Natanaelsgården i Tierp den 15 okt kl 09-12. Anmälan till Anita på tel 411 19. Stefan 
Andersson kommer i höst att leda en studiecirkel i detta ämne. 

Gunnel berättade vidare om en aktivitet på Tierps bibliotek den 28 sept kl 15-17 under 
rubriken Vi berättar. Gunnar Thollander från Söderfors medverkar. 

En Tjejkväll på Interpool i Uppsala den 22 sept kl 19 presenterades också. 

De studiecirklar som kommer att pågå under hösten är PROsIT, Sidenmålning, 
Halmslöjd, Släktforskning, Qi gong, Minilagbok för pensionärer, Livet är ditt, Nålfiltning, 
Surfplatta Ipad och Läsecirkel. Dessutom även Bingo, Solstickorna och sånggruppen 
Tonåringarna och Vi Fyra. Boulespel pågår året runt. 

Anmälningslistor för studiecirklarna fanns utlagda på borden och många passade på att 
anmäla sig. 
 

* Leif Bäckström berättade om projektet Vändpunkten som syftar till en framtida besöks-
näring i Karlholm. Projektet har fått ett anslag från Leader på ca 4 milj kronor för att gräva 
ur dammen och återskapa Kvarntorget. Hälften av anslaget består av ideellt arbete, 
beräknat på 175 kr för varje arbetad timme. På Kvarntorget pågår arbetet för fullt, 
stensättning ska påbörjas nästa vecka och ideella arbetsinsatser efterlystes. 
Projektledningen finns i gamla tvätten varje tisdag mellan 17 och 18. 

Ytan på dammen ska rensas från skräp, PEAB ansvarar för jobbet. Två gångbroar mellan 
Herrgårdsvägen och Karlitplan ska byggas under hösten. 
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Ordförande kom med mera information:  

Studieresan till SKB i Forsmark den 19 sept är fullbokad. Deltagarna uppmanades att klä 
sig i oömma kläder och att medta fotolegitimation. Samling vid PRO lokalen kl 08.00. 

 

Bingon startar onsd 10 sept kl 12.00 i PRO lokalen. 

 

Solstickorna startar torsd 11 sept kl 14.00. Berit Andersson informerade om att 
Solstickorna denna vecka skickar vårens tillverkade barnkläder till en ny organisation och 
inbjöd också medlemmarna att bidra med andra förnödenheter för barn upp till 15 år. Läs 
gärna om organisationen på bifogad länk 
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://healthwatchersassociates.word
press.com/&prev=/search%3Fq%3D/healthwatchersassociates%26hl%3Dsv%26rlz%3D2
T4WQIB_svSE0537SE0537 

 

http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://healthwatchersassociates.wordpress.com/&prev=/search%3Fq%3D/healthwatchersassociates%26hl%3Dsv%26rlz%3D2T4WQIB_svSE0537SE0537
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://healthwatchersassociates.wordpress.com/&prev=/search%3Fq%3D/healthwatchersassociates%26hl%3Dsv%26rlz%3D2T4WQIB_svSE0537SE0537
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://healthwatchersassociates.wordpress.com/&prev=/search%3Fq%3D/healthwatchersassociates%26hl%3Dsv%26rlz%3D2T4WQIB_svSE0537SE0537


 

 

* 

 

Börje Larsson berättade om två inbokade resor: Julbordsresa 14-15 december och en 
teaterresa till Helsingfors och musikalen Mamma Mia den 6 maj 2015. 

 

* Ordförande återkom med mera information: 

PRO Västland har hittills i år rekryterat 24 nya medlemmar. 

Arbetet med att rekrytera kontaktombud inom föreningen pågår. 

Medlemmarna uppmanades att komma med önskemål och tips på programaktiviteter till 
medlemsmötet den 14 oktober. 

Förutsättningarna för pubkvällen den 7 nov utreds vidare. Alkoholtillståndet från 
kommunen kan bli dyrt för föreningen. 

PRO-distriktets höstmöte blir i Uppsala den 27 okt, PRO samorganisation i Tierp håller 
höstmöte den 29 okt. Styrelsen utser representanter som deltar. 

Västland kom på 5:e plats i Boule grupp A, Karlholm på 3:e plats i grupp B i höstens 
seriespel. Gemensam avslutning den 16 sept kl 10 i Tierp. 

Ordf berättade också om Upplandsmuseets allmänna visningar på fredagar kl 14.  

 

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

Vid pennan    Ordf 
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