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Månadsmöte för Torhamns PRO-förening 
Tid och plats: 2021-09-08        Församlingshemmet i Torhamn 

 

Antal deltagare:    59 personer (42 damer och 17 herrar) 

 
 

§   1 Mötet öppnas 

 

Vi började dagens möte med modevisning från Långö Mode på Trossö. 3 av våra 

pensionärer, Marianne, Maj och Thomas var mannekänger, vi fick även handla 

kläder om vi ville.  

 

Efter modevisningen öppnade ordförande mötet och hälsade alla välkomna. 

Vi bestämde att ha kvar obligatorisk anmälan till alla våra ”inomhusmöten”. 

 

§   2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen som låg på alla bord godkändes. 

 

§  3 Justerare 

 

Till att justera protokollet valdes Astrid Eriksson och Barbro Andersson. 

 

§  4 Nya medlemmar 

 

Under året har vi fått fem nya medlemmar, så just nu är vi 219 st i vår förening. 

 

§   5 Föregående protokoll 

 

Sista gången vi hade möte var årsmötet 2020 – det protokollet lades utan an-

märkning till handlingarna.  

Styrelsen fick uppdrag av årsmötet 2021 att ta fram 2 st valberedare vilket sty-

relsen gjort. Vår valberedning består numera av Inger Hjalmarsson, Kerstin Nils-

son och Bengt Persson. 

 

§  6 Skrivelser 

 

Den 22 oktober blir det en konsert i Karlskrona konserthus som man kan anmäla 

sig till om man har lust. The Little Town of Rat Pack spelar klassisk nostalgi och 

blandar med humor och storytelling. 

 

Digitalt samråd ang fastigheterna 5:2 och 9:2 blir det den 15 sept kl 18,30. Man 

kan anmäla till kommunen om man vill få en länk och vara med hemifrån. Har 
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man inte möjlighet kan man anmäla till Lotta Kullberg och vara med i Tor-

hamnsgården. Fortfarande är det högst 50 personer som kan deltaga därifrån. 

 

§   7 Rapporter 

 

Samhällsföreningen har deltagit i ett digitalt möte med kommunens handläggare ang 

byggnationer i Torhamn. I december är samhällsföreningens julmarknad i Torhamnsgården. 

 

§   8 Kassarapport 

 

Det har inte hänt så mycket med ekonomin, vi har fått in medlemsavgifterna och 

lokalbidraget och så får vi 10 kr för varje såld skraplott. Vi har skickat in och 

sökt  aktivitetsbidrag hos kommunen. 

Boularna har fått bidrag till nya tröjor. 

 

§   9        Studier 

 

Calle Möller informerade om våra studiecirklar som börjar med start vecka 38 

(månd 20 sept) 

De cirklar vi startar just nu är: akvarellmålning, digitanten, körsång, läs och res, 

Qigong, sittgympa, släktforskning och träslöjd.  

 

Till bokcirkeln, matlagningen och trafikkunskapen saknas fortfarande en del 

deltagare. 

 

§   10 Resor 

 

Detta år är ingen resa inbokad ännu. 

 

§   11 Övrigt 

 

Kommande aktiviteter: 

Fredag den 10 sept är det PRO-vetarna i Jämjö Folkets hus. Man har bestämt att det bara får 

vara 50 personer där och det betyder att från Torhamn blir det bara de tre tävlande med resp 

som kan få vara på plats. 

 

Onsdag 22 sept har vi en vandring ut till fågelstationen på Torhamns Udde, vi samlas vid 

grindstugan och promenerar ut tillsammans. 

 

Lördag den 2 oktober mellan kl 11,00 och 15,00 är det höstmarknad i Församlingsgården, vi 

kommer att ha ett bord där och sälja skraplotter, meddela ordföranden om du vill ta ett pass 

där. 

 

§    12 Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet med att tacka värdar och värdinnor för gott fika, mannekängerna 
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för gott arbete samt Lena och Gunnar som ordnat vinsterna till lottdragningen som avslutade 

mötet. 

 

Torhamn den 8 september 2021 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Mia Andersson Tommy Andersson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

 

_____________________                                        _______________________ 

Astrid Eriksson Barbro Andersson 

Justerare                                                                       Justerare 


