
Månadsmöte 2020-01-29
Protokoll fört vid månadsmöte med Borås PRO Södra 2020-01-29
Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade 65 st. medlemmar
välkomna. 

Föreläsning/Bildvisning
Direkt därefter visade Seppo Rapinoja fantastiska bilder från Röda havet och berättade
väldigt levande och intressant om livet under havsytan. 

Dagordning
Efter föreläsningen vidtog mötet.

Dagordningen hade lämnats ut innan mötet och godkändes. 

Nya medlemmar
4 nya medlemmar hälsades välkomna denna gång. 

Information/Rapporter

 Det nya miljövänliga medlemskortet kommer att vara en del av avin och är ett kort man
själv ”trycker ut” med inplastad fram- och baksida. Information om kortet kommer i
nästa nummer av PRO Pensionären.

o Vi har bokat Lena Dahlberg från kommunen, till onsdagen 5/2 kl. 14.00, hon skall tala
om den digitalisering som sker i samhället. Vi kommer även att bjuda på kaffe med dopp.

o Pro-Vetarna har genomfört första tävlingsomgången, och Södra vann över Viskafors med
15-12, returmötet blir i Södras lokaler tisdagen den 25/2 kl. 16.00.

o Stig informerade om att det blir två nya uppsättningar på teatern under våren, ”Söndag”
på Lilla scenen och ”Brända tomten” på Stora scenen. Han kommer att informera mer om
dem när han har varit på deras generalrepetitioner.



o Vi har preliminär bokat biljetter till ”Beatles” på Saga teatern onsdagen den 22/4.  Pris
250: - Anmälningslistor kommer att tas fram till detta.

o Det finns möjlighet att få information om Framtidsfullmakt på ABF:s lokal på Norrby,
torsdagen den 6/2 mellan kl. 17-19.

o Onsdagen den 12/2 blir det premiärvisning av film i våra lokaler. Vi kommer att visa
”Unga Astrid”. Anmälningslistor finns uppsatta på tavlan.

 Ingemar Larsson visade den ”nya” hemsidan på storbild.

Framtida resor

           Resa till Ullared 20/2, pris 85:- Anmälan senast 17/2. Gekås ger alla 100:- att
handla för.

           Shoppingtur till Burg, Tyskland. 2 dagars tur 1-2/4, 1.595:-, anmälan senast
20/2.

           Resa till Stjärnsund slott den 8/5, pris 775:- , anmälan senast 20/4.

           Musicalresa till Göteborg ”Såsom i himlen” 31/5, pris 990: - anmälan snarast.

           Slottsweekend till Tyskland 20-23 augusti, pris 4.795:- senast den 20/6.

Alla resorna bokas genom Distriktet, 033-412224.

Förtäring
Efter mötesförhandlingarna serverades det kaffe och smörgås samt hembakade
sockerringar

Lotteri
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med fina vinster. 

Avslutning av mötet
Ordföranden tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till nästa
månadsmöte, som är årsmöte med parentation, onsdagen den 26 februari 2020 klockan
15.00 



Berit Ericson        Sekreterare                                                                                     

Birgitta Kilberg     Ordförande                                                                    
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