Protokoll fört vid PRO-Öregrund ordinarie styrelsemöte 2021-11-16.
Plats: Solsidan, Öregrund
Tid: 13 00
Närvarande: Thommy Myhrberg ordförande, Kenneth Söderqvist, Birgitta Sandell, Lisbeth
Jansson, Kjell Karlsson, Maud Rahm, Lisbeth Eriksson, Inga-Lill Karlsson, Monika
Andersson, Rolf Johansson, Stina Pettersson.

§ 75

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte för öppnat.

§ 76

Godkännande av dagordning.
Godkändes.

§ 77

Föregående två protokoll.
Godkändes.

§ 78

Inkomna skrivelser/inbjudningar.
Thommy:
- Inbjudan till PRO från O`Learys, Gränbystaden, Uppsala. Julbord 2 och 9
december från kl 13 00. 299 kr/person.
- Inbjudan från Viking Line Avtalspriser 2022 vid minst 8 personer
Cinderellakryssningar SENIOR1. Se hemsidan Vikingline.se/senior.

§ 79

Rapporter.
Thommy:
- Padelgruppen fortsätter höstterminen att spela i Östhammars innehall.
Birgitta:
- Nystartade sitt- och stågymnastiken mycket populärt hos medlemmarna med
cirka 30-35 deltagare.
Thommy:
- Samorganisationen, Östhammar nedlagd. Kommer att ersättas med en
Samrådsgrupp fr o m 1/1-22.
- Vid ansökan om stöd till föreningslivet i Östhammars kommun tilldelades
Öregrunds PRO 6 000kr.
- Ansökan om särskilt utrustningsbidrag till föreningar med fokus på
verksamhet för äldre hösten 2021 avslogs.
- PRO riks kommer att skicka ut en enkät till föreningen angående vår
musikanvändning och eventuella stimpengar som skall betalas ut.
Stimpengarna betalas av PRO riks.
- Vid fotografering av deltagare vid våra möten och resor mm skall man alltid
fråga om det är ok om kort publiceras på vår hemsida.
- Användning av bilder på vår hemsida med inbjudan till resor, och möten mm
är viktigt att kontrollera om det är ok att använda dem.
- ABF anordnar kurs i Cirkelledning. 5 st anmälda.
- Samarbetet med SPF Havsörnen angående gemensamt café. Diskussioner
pågår.

-

Kostnad för almanacker för 2022 blir 60 kr med fodral och 30 kr utan fodral.

§ 80

Ekonomi.
Inbetalningar till julbordet. Viktigt vid betalning att man skriver namnen på
vilka som ingår i betalningen.

§ 81

Resor.
Inga-Lill.
- Julspektakel är fullbokat.
- Saturday Night Fever 5 platser kvar. Se hemsidan.
- Iggesund fullbokat. Betalas senast 30/12-21.

§ 82

Trivselträffar.
- Arbetsgruppen för arrangerandet av julbordet 6/12 har träffats och planerat
vidare.

§ 83

Övriga frågor.
- Diskussioner angående fortsättning av Pubkvällar. Thommy handlägger.

§ 84

Nästa styrelsemöte.
Tisdagen 14 december kl 13 00.
Plats: Solsidan.

§ 85

Mötet avslutades.

Vid anteckningarna:

Justeras:

Stina Pettersson

Tommy Myhrberg

