
Verksamhetsberättelse för PRO Borås Södras verksamhet under 
2021 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Birgitta Kilberg 
Vice ordförande Hans Ahlqvist 
Kassör P-O Fråhn 
Sekreterare Berit Ericson 
Vice sekreterare Berith Fransson 
Studieorganisatör Birgitta Kilberg 
Styrelseledamot Ann-Britt Gustafsson 
Styrelseledamot Kennet Carlson 
Styrelseledamot Siv Ström 
Styrelseledamot Jan Lehtonen 
Styrelseledamot Ingegerd Hinn 
 
 
Revisorer 
Inga-Britt Andersson 
Conny Fredriksson 
 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 271 st. 
26 st nya medlemmar 
27 st har begärt utträde 
4 st medlemmar har avlidit under året 
 
Mötesverksamhet 
4 st medlemsmöten har hållits, varav ett årsmöte 29/9, med i genomsnitt 
50 st deltagare. 
Styrelsen har haft 5 st. protokollförda sammanträden.  
Arbetsutskottet har haft sammanträden via telefonsamtal och 
mailkonversation. 
Arbetsutskottet består av ordförande, kassör och sekreterare. 
 
Samkväm och träffar 
Förtäring, underhållning och lotterier har förekommit vid samtliga 
föreningsmöten. 
 
Representation 
Föreningen har valda ombud samt representerat Borås Samorganisation 
av PRO, Södra Älvsborgs PRO-distrikt, ABF samt Nätverk Trandared. 
 



Schemalagda aktiviteter 
 
På grund av pandemin var alla aktiviteter nedlagda på vårkanten men 
öppnades försiktigt upp under hösten. 
 
Canastaspel 1 gång/vecka 
Gympa 1 gång/vecka 
Linedance 1 gång/vecka 
Mattcurling 2 gånger/vecka 
Stickcafé 1 gång/vecka  
Qigong 1 gång/vecka 
Vinkunskap 1 gång/månad 
 
 
Övrig verksamhet under året 
Fyra tipspromenader på Kransmossen har genomförts, med korvgrillning 
m.m. 
Vi har hyrt ut lokalen till Sylan, 4 ggr/halvår. 
Pro Borås Västra har spelat mattcurling i våra lokaler 2 ggr/vecka. 
Den årliga Sillsexan samt Julgröten med styrelsen som kockar har 
genomförts. 
Borås lucia med tärnor uppträdde på decembermötet. 
 
Ekonomi 
Årets ekonomiska ställning och resultat framgår av ”Resultat och 
balansräkningen”. 
Vi har haft förhandlingar med Borås stads representanter samt 
fastighetsägaren om vår hyra 
 
 
Slutord 
Med denna kortfattade redogörelse har styrelsen försökt ge en bild av de 
olika och betydelsefulla områden som föreningens medlemmar varit 
engagerade i under 2021. 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som tillsammans bidragit till att 
våra aktiviteter och träffar varit så trivsamma och givande. 
Ett särskilt stort tack riktas till dem som genom aktivt arbete inom 
föreningen bidragit till verksamheterna. 
 
 
Borås i februari 2022 
 
 



 
 
 
Birgitta Kilberg  P-O Fråhn 
Ordförande  Kassör 
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Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Berith Fransson  Ann-Britt Gustafsson 
Vice sekreterare  Styrelseledamot 
 
 
 
Kennet Carlson  Siv Ström 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Ingegerd Hinn  Jan Lehtonen 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 


