
 

 

 
 

 

Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen  Ordförande  Tony Persson 
  Sekreterare  Annelie Eriksson 
  Kassör  Ewa Snellman Welén 
  Studieorganisatör Barbro Persson 
  Ledamot  Roger Eriksson 
  Ledamot  Jörgen Holmin 
  Ledamot   Kristina Wåglin 
  
  Ersättare  Margaretha Sundin  
  Ersättare  Marianne Wall 
  Ersättare  Maj Stina Claesson 
 
Revisorer  Inga-Lill Jansson och Lars Johansson - ordinarie 
  Hans Wiberg - ersättare 
 
Valberedning Gunilla Holmin, Sol-Britt Svensson, ersättare Ulla Gustafsson 
 
Ansvariga för olika aktiviteter 
  Litteraturcirkel Maj Stina Claesson 
  Blandade hantverk Marianne Wall 
  Körsång  Irma Sjöberg 
  Gympa  Pia Thaning-Forsell 
  Musik 2:a sortering Carina Ljungkvist 
  Kortspel  Ingvar Johansson 

Boule Barbro Persson och Solbritt Svensson  
Friskvårdsutflykter Margaretha Sundin, Lars Johansson, 

Inga-Lill Jansson 
Researrangemang Margareta och Roger Eriksson, Gunilla 

Holmin  
  Danser i Parken Kristina Wåglin 
  Café Parken  Tuula Koskela 
  Programkommitté Kristina Gybrant, Gunilla Andersson 
 
Övriga ansvariga KPR (Kommunala pensionärsrådet): Irma Sjöberg, Vilja Kalnins 
  Äldreombud: Irma Sjöberg, Vija Kalnins 
  Kontaktombudsansvarig: Rigmor Johansson 
  Försäkringsansvarig: Lars Johansson 
  Medlemsregistret: Annelie Eriksson 

 
KOLBÄCK 



 

  IT-teknik: Ewa Snellman Welén 
PRO hemsida: Ewa Snellman Welén, Kristina Nordlund, Kristina 
Wåglin 

  Konsumentombud: Marianne Wall 
  Ombud Fonus: Alf Nordlund 

Ombud ABF: Barbro Persson, Ulla Pettersson, ersättare Kristina 
Wåglin 
Lotteriansvariga: Irma Sjöberg, Barbro Persson 

  Trafikombud: Vakant 
  Värdskap: Inga Ekdahl, Lars Johansson 
   

- Dessutom finns ett antal arbetsgrupper: Festkommittén, som ordnar arrangemangen 
runt trivselträffarna, Kaffekommittén, som ordnar fika till medlemsmötena samt 
Kontaktombuden, som distribuerar programmen vår och höst, och det är många som 
ställer upp som dansvärdar och serveringspersonal vid parkdanserna under 
sommaren. 

 
Föreningslokal 

- Föreningen har sin lokal, PRO-gården, på Stationsgatan 6 och hyr lokalen av 
Bostadsrättsföreningen Fridnäs. 

 
Information 

- Föreningen gör två utskick under året till medlemmarna med program för våren 
respektive hösten. Affischer sätts upp i Kolbäck för att annonsera om årsmötet och 
samtliga medlemsmöten. Dessutom finns information om föreningen på vår hemsida, 
www.pro.se/kolback, och där läggs också ut bilder från aktiviteter vi haft. Vi har 
också en sida på Facebook – leta efter PRO Kolbäck och gilla sidan! Dessutom finns 
dagens aktiviteter oftast med i VLT under Idag-rubriken, där alla föreningar får skriva 
vad som händer. Till sidan Föreningsnytt i VLT skickar vi emellanåt små reportage 
från våra aktiviteter. 

 
Aktiviteter under året 

- Möten: Under året har hållits 1 årsmöte, 10 styrelsemöten och 2 planeringsdagar 
(halvdagar). Vi har haft 8 medlemsmöten, varav 1 var höstmöte och 4 var 
trivselträffar. I genomsnitt deltog 70-80 medlemmar varje gång.  

- Studiecirkel: En litteraturcirkel  
- Socialt: Kortspel varje vecka; Hobbyverksamhet varannan vecka, som vi kallar 

Blandade hantverk i social samvaro. 
- Musik: Körsång respektive Musik 2:a sortering, varje vecka 
- Friskvård: Gympa/styrketräning varje vecka på Hästhoven i Hallstahammar under 

våren; Boule har pågått hela året; på vintern en gång i veckan boulehallen i 
Parkskolan, och på sommaren två gånger i veckan på Vallmoplanen i Kolbäck; 
Gemensamma utflykter ut i naturen vår och höst; Möjlighet till egen styrketräning på 
Hjärtpunkten. 

- Resor: 1/Modelljärnvägen ”Miniature Kingdom” i Kungsör samt Rolf Bergs Keramik i 
Torshälla i mars 2/ Riga under en tredagars kryssning i månadsskiftet juni-juli 
 3/ Solvalla på trav i juli 4/ Författarresa med Herman Lindqvist på kryssning till Åland 
i oktober, samt 5/ Julbordskryssning med Rederi Mälarstaden i slutet av november 

http://www.pro.se/kolback


 

- Danser: 16 onsdagseftermiddagar under sommarperioden i Kolbäcks Folkets Park, 
där uppskattade orkestrar har spelat, och där, som vanligt, våra PRO-funktionärer 
serverat gott fika mellan danserna! I medeltal har antalet besökare varit 299, och 
rekordet var 380 personer, som kom och dansade när Micke Ahlgrens spelade! 
 

- Jubilarresa: Den 13 maj inbjöds alla medlemmar, som under året fyllt 80, 85, 90, 95 – 
eller mer – traditionsenligt på en ”Hemlig resa”. Den här gången gick resan till 
Stallarholmen och Strängnäs med besök hos konstnärsparet Lena och Gösta 
Linderholm.  Det var 14 st som följde med av 27 inbjudna, och dessutom följde 10 
betalande med, eftersom det fanns plats i bussen 
 

- Utbildningar: 
En hjärtstartarkurs för medlemmarna i arbetsgrupperna på danserna i 
Kolbäcksparken anordnades i maj. Barbro, Kristina och Margaretha från styrelsen 
deltog i kurs i kvinnligt ledarskap i Örebro den 10 oktober. 

 
Övrigt 

- PRO Kolbäck har haft representanter för föreningen, som har ordnat med 
information och lottförsäljning vid Kolbäcks Kolifej i september. 

- Ett lag från PRO Kolbäck kvalificerade sig till PRO:s riksfinal i boule, som ägde rum i 
Gysinge i september. 

- PRO Kolbäck deltog i Seniormässan i Hallstahammar i november. 
 

Våra medlemmar 
- Föreningen hade 348 medlemmar i december 2019. Vi har hälsat 34 nya medlemmar 

välkomna under året, medan 28 har slutat av olika anledningar: 9 har avlidit, 3 har 
blivit uteslutna (pga obetalade medlemsavgifter), 16 har själva begärt utträde. 
 

Vår ekonomi (våra inkomstkällor) 
- Av medlemsavgiften till PRO (240 kr) får vår förening 20 kr per medlem – resten går 

till PRO-distriktet respektive riksorganisationen. Medlemsavgiften för medlemmar 
över 90 år står dock föreningen än så länge för, så för dem är medlemskapet 
kostnadsfritt.  

- Vi får föreningsbidrag från kommunen på 12 500 kr per år, och dessutom får vi 60% 
av vår hyra betald av kommunen.   

- På medlemsmötena säljs lotter till medlemmarna dels från lottringar, dels s k 
Trippelsskrapslotter, som PRO Riks ger ut. De senare lotterna säljs även till 
allmänheten vid lämpliga tillfällen och i mån av villiga lottförsäljare. 

- Vi gör en förtjänst på parkdanserna varje år, vilket är det som gör att vi har kunnat 
hålla vår egen medlemsavgift så pass låg.  
 

Slutord  
- Många medlemmar har varit aktiva även under detta år och deltagit i möten och 

andra aktiviteter enligt ovan. Ett stort antal medlemmar ställer också upp och jobbar 
aktivt för att dessa möten och aktiviteter ska kunna genomföras, och de gör en stor 
och betydelsefull insats! Styrelsen tackar alla medlemmar och aktiva för ett bra år! 

 
 



 

 
 

Kolbäck 2020-03-10 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Tony Persson, ordförande   
 
 
……………………………………………………………. …………………………………………………………… 
Annelie Eriksson, sekreterare Ewa Snellman Welén, kassör 
 
 
……………………………………………………………. …………………………………………………………… 
Barbro Persson, studieorganisatör Kristina Wåglin, ledamot 
 
 
……………………………………………………………. …………………………………………………………… 
Roger Eriksson, ledamot Jörgen Holmin, ledamot 
 
 
 


