
PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 10 april  2013
Folkets hus Karlholm

* Västlands spelmanslag underhöll medan mötesdeltagarna tog plats runt borden.

* Ordf Bo Englund hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna till medlemsmötet. Ett
särskilt välkommen riktades till spelmanslaget och till Malin Bernhardsson från
Seniorshop.

* Bosse informerade kort om nästa medlemsmöte, den 14 maj i församlings-
hemmet i Västland, samt om etapp 2 i PRO-vetarna, som äger rum i Tärnsjö den
16 april. En lista skickades runt där man kunde anmäla om man vill åka med till
Tärnsjö och delta som hejarklack till PRO Västlands lag.

* Malin Bernhardsson presenterade sig själv och företaget Seniorshop, därefter
förevisades Seniorshops vår- och sommarkläder med hjälp av föreningens egna
mannekänger Anita Andersson, Kristina Skytén, Marianne Melin, Ale Mattsson
och Börje Larsson.

* Kaffe, smörgås och morotskaka serverades. Västlands spelmanslag underhöll
under fikat.

* Därefter informerade ordförande om erbjudandet för pensionärer över 75 år att
vardagar äta lunch på Wesslandia för 60 kr. Mötesdeltagarna uppmanades att
utnyttja möjligheten.
Ett möte om bagarstugans framtid hålls i PRO-lokalen i Karlholm tisd den 16 april
kl 18.00.

* Reseledare Börje Larsson informerade om kommande resor. Bussresan till Orsa
och tv-inspelningen av Kalle Moreaus program är fullbokad.
Resan till Helsingfors och föreställningen Kristina från Duvemåla sker 21-23 maj.
Platser finns kvar.

* Studieorganisatör Anita Andersson berättade om de cirklar som fortfarande pågår;
Släktforskning, data med bildhantering, sidensjalsmålning och cirkeln om
Karlholm. Anita uppmanade också medlemmarna att komma med förslag och
önskemål om studiecirklar till hösten.

* I samband med lotteridragningen informerades om att PRO Västland får sju
kronor per såld trippelskrapslott, därför uppmanades medlemmarna att köpa sina
lotter genom föreningen. Abonnemang kan bokas genom Ulla-Britt Humling.

Efter lotteridragningen tackade ordförande medverkande och festkommittén och
avslutade mötet.

Därefter vidtog försäljning av Seniorshops kläder, och många tog chansen att
förnya vårgarderoben.
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