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* Musikgruppen ”Tjejer med drag” inledde mötet med att framföra några välkända 

melodier. 
 

* Ordf Bo Englund hälsade ca 80 medlemmar välkomna till årets första 
medlemsmöte samt informerade kort om några kommande aktiviteter; tävlingen 
PRO-vetarna i Österbybruk den 26 februari och vårt årsmöte den 5 mars. 
 

* Gert Berlin från PRO Tierp berättade därefter om arbetet inom KPR och LPR, som 
båda arbetar med angelägna frågor för pensionärer. Han nämnde bl a bostads-
frågan för äldre i Tierps kommun. En fråga som just nu diskuterats i LPR är den 
närvårdsverksamhet som håller på att etableras inom länet och som kan innebära 
minskning av antalet vårdplatser inom bl a geriatrin. PRO motsätter sig förslaget. 
 

* Kaffe med smörgås och god kaka bjöds, och därefter underhöll ”Tjejer med drag” 
med ytterligare glada melodier. Mötesdeltagarna fick även önska stycken ur 
gruppens sånghäfte och det sjöngs även allsång. 
 

* Därefter kom några pålysningar från studieorganisatören och cirkelledarna.  

Anita Andersson berättade om cirkeln Halmslöjd som startar den 7 febr kl 10.00. 
Anita Backman är ledare. 

Solveig Erikzén berättade om cirkeln Läs och lyssna som startar den 28 jan. 
Denna termin är boken Öster om Heden, skriven av Viveka Lärn. 

Göran Humling informerade om studiecirkeln om släktforskning som startar ve 10. 

Alla studiecirklar hålls i PRO-lokalen på Karlitplan 7. 

Göran pratade också lite om vikten av att värva nya medlemmar till PRO. 

Reseledare Astrid Boström informerade om kommande resor. Bussresan till 
musikalen Cabare i Gävle den 8 febr är fulltecknad. Nästa resa går också till 
Gävle, det är Hållnäs/Skärplinge PRO som den 26 febr anordnar studiebesök på 
Gävle fängelse och ett besök på Gefle Chocolaterie. Lunch intas på Läkerol 
arena. Resan till Helsingfors och föreställningen Kristina från Duvemåla sker 21-
23 maj. Platser finns kvar. 
 

* Bosse berättade att styrelsen planerar en pubkväll för medlemmarna, preliminärt i 
slutat av mars i cafédelen av Folkets hus. 
 

* I samband med lotteridragningen informerades om att PRO Västland får sju 
kronor per såld trisslott, därför uppmanades medlemmarna att köpa sina lotter 
genom föreningen.  
 
Efter lotteridragningen tackade ordförande ”Tjejer med drag” och Gert Berlin för 
medverkan i dagens möte samt festkommittén för den goda förplägnaden. 
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