
Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Borås Södra 2021-10-27

Innan mötets öppnande kom Göran Sandberg och berättade om nästa nyårsrevy. Vi får 
subventionerat pris om vi går på 15.00-föreställningarna. Vi bestämde att den 29/1 och 5/2 är 
”våra dagar”. 

 

Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade alla välkomna.

Birgitta berättade om årets sista tipspromenad som ägde rum fredagen den 22/10. 
33 st hade gått promenaden i underbart höstväder.

Information/Rapporter

 Det finns en bussresa till Eksjö julmarknad den 4/12, pris 800 :-sista anmälningsdag 4/11.
 Sonny Spjuth från Mariedals IK har hört av sig om att det finns Seniorbordtennis för 

intresserade.
 Fredrik Bremer-förbundet i samarbete med ABF har ett projekt som heter ”Livslång 

ekonomi”. Vi avvaktar med att beställa hem den.
 Fonus kan hjälpa till med att tända ljus.
 Borås Tidning kommer till oss den 10 november för att tala om digital tidning om intresse 

finns. Anmälningslista finns på anslagstavlan.
 Drottnings Blankas frisörer erbjuder oss att få reducerat pris.
 Vi frågade mötet om vi fortfarande skall skriva i Seniorkalendern nästa år eftersom  det 

kommer att kosta 1200:-/år. Mötet tycker att det fungerar bra och att vi fortsätter.
 Ingemar Larsson skall gå en heldagsutbildning för hemsidan. Vissa har problem med 

inloggning. Vi skall kanske göra en uppdatering på detta om ett tag.
 Birgitta undrade om det fanns intresse för en PUB-kväll till våren, mötet svarade Ja, men 

det behövs ansvariga till det, inga anmälde sig i dagsläget.
 Sedan följde en genomgång av alla aktiviteter där respektive ansvarig rapporterade.
 Ulla o Kennet Carlsson avsäger sig lotteriansvaret för Sverigelotten fr.o.m. nästa år. Inga 

anmälde sig i dagsläget.



Lotterier
Vi skall lotta ut tre st. Sverigelotter på inträdesbiljetten varje gång, denna gång vann Anita 
Fredriksson, Gudrun Wilhelmsson och Bo Siverts som vann var sin lott.

Underhållning
Pelle Larsson underhöll med musik både före och efter maten.

Förtäring
Efter mötesförhandlingarna serverades gulaschsoppa med tillbehör samt hembakade kakor till 
kaffet.



Lotteri
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med fina vinster.

Avslutning av mötet
Ordförande Birgitta Kilberg tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till nästa 
månadsmöte, onsdagen den 24 november 2021 klockan 15.00.

Berit Ericson Birgitta Kilberg
Sekreterare Ordförande


