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 Inbjudan 

”Avgörande 

ögonblick” 

på Folkan 

Teater 

 

Vi har av Västernorrlands teater, köpt in en alldeles egen föreställning 

för våra medlemmar. Vi tror att den kan bli en höjdare. 

Någon väntar i 48 år på sitt livs kärlek. Någon mobbas ut på arbetsplatsen av sin 

chef. En annan överlever Estonia. Någon får ett fiskedrag i sitt 

öga. Avgörande Ögonblick är en hyllning till livets små och 

stora stunder, det roliga och tragiska, allt baserat på era 

berättelser. Med hög igenkänning riktar Avgörande 

Ögonblick om strålkastarljuset mot Västernorrlänningarnas 

egna liv. Det blir roligt, varmt och gripande.  

All publik ska sitta på scenen. Nära och intimt. 

(OBS publiken måste gå upp för en liten trappa till scenen) 

Spännande. OBS begränsat antal platser. 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt: 31 mars, kl 19.00 

Plats: Folkan Teater  

Pris: 300 kr inkl fika i paus 

Betalning sker vid ankomst till Folkan 

Anmälan: Ring Elsy på tel 070-384 86 26  eller PG 070-829 55 37. 

Anmälan e-post: elsy.sjoberg@telia.com 

file:///C:/Users/PG%20s%20DATOR/Dropbox/Min%20PC%20(DESKTOP-OSTUIFV)/Documents/AAAA%20INBJUDNINGAR/elsy.sjoberg@telia.com
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Kallelse till Årsmöte 
Välkommen till PRO kulturs årsmöte den 23 mars, kl 13.00 

Plats: Gnistan Gullänget 

 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 
 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av mötespresidium 

a. Ordförande 

b. Sekreterare 

c. Två justerare/rösträknare 

 

4. Verksamhetsberättelse 

a. Styrelsens berättelse 

b. Ekonomisk berättelse 

 

5. Revisorernas berättelse 

 

6. Beslut om ansvarsfrihet 

 
7. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

 
8. Valförrättningar 

 
a. Val av ordförande 2 år  

b. Val av 4 ledamöter 2 år  

c. Val av 2 ledamöter 1 år  

d. Val av 1 revisor 2 år 

e. Val av revisorsersättare på 1 år 

f. Val av valberedning (3ledamöter) 

 

9. Information om kommande verksamhet 

10. Medlemmarna har ordet 

11. Avtackningar 

Sven Rogers står för 

underhållningen 

 

Vi serverar kaffe med 

något gott tillbehör 

 

Jättefint lotteri 

 

Ingen anmälan behövs 

 

Har du någon vän som är 

intresserad av att gå med i 

Kultur – ta med 


