
Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Borås Södra 2022-10-26
Mötets öppnande
Vice Ordförande Hans Ahlqvist öppnade månadsmötet, och hälsade ett 70-tal medlemmar
välkomna.

Dagordningen
Dagordningen lästes upp och godkändes.

Nya medlemmar
Vi har fått några nya medlemmar, två av dem var närvarande och hälsades välkomna med en
applåd.

Information
- Vi skall arbeta med medlemsvärvning, en del av det är ett ”vykort” som vi skall dela ut i
postlådorna på nedre Hulta, som ligger närmare vårt upptagningsområde.
Vi kommer att hälsa dem välkomna med ”öppet hus” lördagen den 12/11 mellan kl. 10.00-
14.00, då vi bjuder på fika och förevisar några av våra aktiviteter på plats.
- Berith Fransson informerade om att vaccination mot säsongsinfluensan sker i Knalleland
under veckorna 45–48.
- P-O och Hans har varit på Samorganisationens möte och Hans informerade lite därifrån.
Samorganisationen omfattar alla pensionärsföreningar i vårt närområde.
”Bra skall bli bättre omsorg”.
Vi skall ta upp frågan om att flytta buss nr 2:s placering i centrum.
Seniorguiden kommer de att bekosta ytterligare ett år.
- Vi kommer att anordna en PUB-afton fredagen 25/11, anmälningslistor finns uppsatta.
- Vi har förbokat två datum till Nyårsrevyn, lördagarna 14/1 och 28/1 kl. 15.00,
anmälningslistor finns uppsatta.
- Det finns numera puzzel att låna i bokhyllan.
- Betallistorna från respektive cirkel finns numera i Informationspärmen.



- Biljardbordet kommer vi att ”aktivera” lite längre fram.
- Ingegerd har fått nya reflexband från kommunen, hon har dem vid ”ljusbordet”.

Information från cirkelledarna
- Mattcurling. Ulla välkomnade nya medlemmar, alla är välkomna att pröva på.
- Canasta. Eva meddelade att de spelar mellan 15.00-18.00 och kaffet kostar 10 kronor.
- Stickcaféet. På månadsmötet den 7/12 kommer de att anordna en utställning där det finns
möjlighet att handla.
- Qigong. Ingegerd meddelade att de håller på varje torsdag och fler är välkomna.

Föredrag
Ingemar visade hemsidan. Bl.a. filmer och bilder från de olika cirklarna.
Han visade också vilken information om föreningen som finns på hemsidan.



Vinster på entrébiljetterna
Denna gång vann Ulla Fredriksson, Lennart Nilsson och Sonja Flodin var sin Sverigelott.

Underhållning
Jönetorparn underhöll med sång och musik med olika instrument.



Förtäring
Därefter blev det goda räksmörgåsar och kaka till kaffet.

Lotteri
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med fina vinster.

Avslutning av mötet
Vice Ordförande Hans Ahlqvist tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till 
nästa
månadsmöte, onsdagen den 30 november 2022 klockan 15.00, då David Carbe underhåller.

Berit Ericson                           Hans Ahlqvist
Sekreterare                             Vice Ordförande
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