
   Månadsmöte 2019-12-11
             Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Södra 2019-12-11

      Borås lucia uppträdde innan mötet med vacker musik och kända julsånger. 

Mötets öppnande

Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade 79 st. medlemmar
välkomna.
Dagordning
Dagordningen hade lämnats ut innan mötet och godkändes. 

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar denna gång.

Information/Rapporter

 Vi har haft ett möte med fastighetsägaren om möjlighet att hyra ut lokalen i
andra hand. Han avslog detta, av säkerhetsskäl bl.a. Därför blir det inte möjligt
för bosniska föreningen att hyra lokalen, inte ens till nyårsafton.

 Vi kommer bara att hyra ut lokalen till de som har anknytning till PRO i
fortsättningen.

 Borås kommun genomför en turné där de vill komma ut till pensionsföreningar
och tala om den digitalisering som sker i samhället. En handuppräckning på
mötet visade att det finns ett stort intresse hos oss. Så kommer vi att anordna
detta, men inte på ett månadsmöte. 

 Pro-Vetarna tävlar första gången tisdagen 28/1 kl. 16.00 i Viskafors, returmötet
blir i Södras lokaler tisdagen den 25/2 kl. 16.00



 Stig informerade om att vi skall samarbeta med PRO Östra för att få ihop
erforderligt antal biljetter, det krävs 6 st för att få rabatterat pris, till kommande
teaterföreställningar.

 Till nästa teaterföreställning, Den oändliga historien, har vi bokat torsdagen den
16/1 2020 kl. 18.00 

 Vi har nu juluppehåll för de olika aktiviteterna. Qigong startar upp den 16/1,
Linedance o Stickcaféet den 21/1, Lätt Gympan den 23/1. För Boule, Canasta,
Matlaget o Mattcurling meddelar resp. cirkelansvarig.

Traktering

Efter mötet bjöds det på risgrynsgröt och skinksmörgås. Och därefter kaffe med
pepparkaka.    

                    Mums filibabba vid skink- och grötbordet tycker
                 Barbro Andreasson, Berit Ericson och Birgitta Kilberg.

Lucia nr 2



Efter kaffet uppträdde luciafölje nr 2, inte lika vackra och välsjungande som lucia nr 1,
men uppskattade av mötet. Det visade sig vara styrelsen bakom ”utstyrseln”. 

Lotteri
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med fina vinster. 
Avslutning av mötet
Ordförande Birgitta Kilberg tackade för visat intresse samt hälsade alla
välkomna till nästa månadsmöte, onsdagen den 29 jan. 2020 kl. 15.00

Berit Ericson   Birgitta Kilberg
Sekreterare    Ordförande
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