Månadsmöte

Månadsmöte för Torhamns PRO-förening
Tid och plats: 2021-11-10

Torhamns gården

Antal deltagare: 63 personer (38 damer och 23 herrar)

§ 13

Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 14

Godkännande av dagordning
Dagordningen som ligger på borden godkänns.

§ 15

Justerare
Till justerare väljs Ann-Margret och Lasse Andersson.

§ 16

Nya medlemmar
Under året har vi fått 13 nya medlemmar. Vi är för närvarande 225 i
vår förening.

§ 17

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll från september i Församlingshemmet
godkänns och läggs till handlingarna. Protokollet finns publicerat på
vår hemsida.

§ 18

Skrivelser
PRO informerar har gått ut med information om bland annat Harald,
vårt medlemsystem.
Det är dags att beställa PRO almanackor för 2022. Beställning görs till
Lotta Jörgensen och Christina Tegelstam Åstrand.

§ 19

Rapporter
Ordförande informerar om att PRO riks har kommit ut med råd till
ovaccinerade. Gysinge Folkhögskola, som har varit PRO:s utbildningscenter har sålts. PRO Blekinge har haft höstmöte. Inga deltagare från vår förening kunde delta.
Ordförande informerar om att Samhällsföreningen har planer att uppföra ett ute gym, med placering i Petersvik. Undersöker också att få
tillbaka container som flyttats från före detta bibliotekstomten i Torhamn.
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§ 19

Rapporter (forts)
Ordförande berättar att Föreningar i samverkan i Torhamn har haft
möte. Föreningar i samverkan innefattar PRO, Samhällsföreningen,
Torhamns församling, scouterna, Möckleryds hembygdsförening,
idrottsföreningen, Båtsällskapet, norra socknens byalag och
konsthantverksföreningen. Dessutom har Philippa som har café
Måsen varit med. Informationsbladet ”Det händer i Torhamn” sammanställs av gruppen. Det har anordnats gemensamma promenader
i Torhamn. Då det har varit för dålig uppslutning på dessa så fattade
man beslut att ställa in promenaderna på sista mötet.
Monika Anglert informerar om att Seniormässan i Karlskrona var välbesökt. Karlskrona kommun visade upp vad de kan erbjuda att låna
ut Iphone, robotsdammsugare, läsplatta med mera.
Det finns också en It fixarservice man kan anlita för att få hjälp med
teknik i hemmet.
Ordförande informerar om att ”Marknadsgruppen” för Torhamns
marknad planerar för en marknad år 2022.

§ 20

Verksamhetsplan
Förslaget till verksamhetsplan som är utlagda på borden godkändes.

§ 21

Kassarapport, förslag till budget för 2022
Christina Tegelstam Åstrand redovisar kassarapporten samt förslag
till budget 2022 som är utlagda på borden. Inga frågor finns. Budget
för 2022 godkändes.

§ 22

Föreningens medlemsavgift
Mötet beslutar att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad, 40
kronor till distriktet och 50 kronor till föreningen.

§ 23

Val av värdar och värdinnor 2022–2023
Förslag till värdar och värdinnor som ligger på borden godkändes. En
utökning av aktivitet är gjord med en grillträff i augusti.

§ 24

Studier
Calle Möller informerar om att våra studiecirklar är i gång. Bokcirkelns träffar är förlängda till och med 7/12. Hör av er till Calle om ni
saknar någon studiecirkel eller vill anmäla er.

Månadsmötesprotokoll november 2021

2

Månadsmöte

§ 25

Resor
Monika Anglert informerar om att resan till Huseby julmarknad är inställd på grund av för få deltagare.
Den 30/11 bär det av till Rostocks julmarknad. 46 personer är anmälda inklusive busschaufför med fru. Krav på pass, covidpass och
munskydd gäller för resan.
Res gruppen planerar en resa till Värmland i halva maj på 4 – 5 dagar. Monika återkommer med mer information framöver.

§ 26

Övrigt
Kommande aktiviteter:
Pubafton med Briggen III Bröder som underhållning genomförs i
Jämjö Folkets Hus. Anmälan sker till Lotta Jörgensen och Christina
Tegelstam Åstrand.
Julbord den 8/12 kommer att bli av, också i Jämjö Folkets Hus. Det
kommer inte att bli buffé som vanligt på grund av pandemin.

§

27

Avslutning
Ordförande avslutar med att tacka värdar och värdinnor som ordnat gott
fika och Lena och Gunnar som ordnar vinsterna till lottdragningen som ska
avsluta sammankomsten. Nu inväntar vi Michael Helgesson som ska underhålla oss med ”Rysliga historier”.

_____________________
Charlotte Jörgensen
Sekreterare

_____________________
Tommy Andersson
Ordförande

______________________
Ann-Margret Andersson
Justerare

_____________________
Lars-Erik Andersson
Justerare

Månadsmötesprotokoll november 2021

3

