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PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 14 maj  2013
Församlingshemmet Västland

* Ca 75 medlemmar hade samlats i Församlingshemmet i Västland och hälsades
välkomna av ordförande Bo Englund.

* Bosse gav en kort information om
 Tävlingen PRO-vetarna. Länsfinal i Knivsta den 4 juni, där PRO Västland

deltar. Lista för att notera intresse att åka med till Knivsta skickades runt.
 Karlholmsdagen den 1 juni.
 PRO Västlands aktivitetsdag den 9 juli kl 11 vid boulebanan i Karlholm.
 En planerad cykelutflykt. Intresselista skickades runt. Aktiviteten kommer att

annonseras senare.
 Nästa medlemsmöte den 10 september. Styrelsen mottar gärna förslag på

aktiviteter för kommande möten.

* Stig Johansson informerade om seriespelet i boule som startar månd 20 maj. Ett
lag från Västland deltar. Laget tränar tisdagar och torsdagar.

* Ulla Vikström berättade om Solstickorna. Under vårsäsongen har deltagarna
stickat 72 tröjor, en klänning, 18 par strumpor och ca 10 mössor samt två filtar.
Några av alstren visades vid mötet.

* Göran Humling informerade om PRO´s försäkringar. Varje deltagare fick en
broschyr med ytterligare information i ämnet.

* Bosse återkom med ytterligare information om
 PRO-distriktets årsmöte den 15 april. Nettoökningen för distriktet är 184 nya

medlemmar. Totalt har PRO i Sverige knappt 400 000 medlemmar. PRO´s
boendeprogram är nu ute på remiss, ska presenteras på Almedalsveckan i
Visby 2014.

 PRO samorganisation i Tierps kommun höll årsmöte den 17 april. Omval på de
flesta poster.

* Anders och Stefan (”The two Anderssons”) bjöd på en varierad underhållning med
hjälp av dragspel, gitarr och sång. Vi fick höra visor av bl a Taube och Vreeswijk,
och vi fick stämma in i refrängen ”Tänk att det har blivit folk av oss ändå”!
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* Anita uppmanade vårens cirkelledare att resa sig och vi applåderade Ulla
Vikström, Britta Ericsson, Anita Backman, Solan Erikzén, Göran Humling, Hasse
Erikzén, Ale Mattsson och Bosse Englund. Även Anita har varit cirkelledare.
Ett antal färgstarka sidensjalar och några vackra halmarbeten fanns att beundra,
förutom de stickade barntröjorna.

* Kaffe, smörgås och kaka serverades och smakade utmärkt. Bosse uppmanade
mötesdeltagarna att vara generösa med ”kaffekollekten”, som idag oavkortat gick
till Solstickornas garnkassa. Uppmaningen hörsammades, totalt skänktes
1 953 kronor!

* Efter fikat berättade Bosse Englund om sina uppdrag som borgerlig begravnings-
och vigselförrättare, som han innehaft sedan 1995. Borgerlig begravnings-
förrättare utses av kommunfullmäktige. Akten kan ske i valfri lokal utan religiösa
symboler eller utomhus och inramas ofta av musik och poesi.
Borgerlig vigselförrättare utses av länsstyrelsen. Det finns tre förrättare i Tierps
kommun. Bosse har till idag totalt genomfört 213 vigslar som har hållits i egna
hem och trädgårdar, i parker, ombord på kryssningsbåtar eller i kommunhuset i
Tierp. Vi fick också höra några roliga episoder från hans långa bana som
vigselförrättare.
Även en namngivningsceremoni för små barn kan ske borgerligt,

* Därefter förrättades dragning på dagens lotterier.

* Göran Humling informerade från KPR (kommunala pensionärsrådet) där bl a
äldreboenden i Tierps kommun diskuteras. Det är idag två års kö på hyresbostäder
i Tierp. Äldres situation inom sjukvårdsområdet diskuteras också inom KPR.
Pensionärsrådet arbetar för sänkt ålder till matserveringen på Wesslandia.
Göran uppmanade medlemmarna att vända sig till honom med angelägna
äldrefrågor som han kan framföra på möten med KPR.
Göran berättade också att PRO´s hemsida stängs den 28 maj för att öppnas i ny
form den 29:e, detta för att anpassas till surfplattor och smarta telefoner. Det
kommer att bli enklare att hitta lokala hemsidor, men informationen under
sommaren kommer att vara sämre p g a arbetet med den nya hemsidan.

* Bosse tackade medlemmarna från Västland som bjudit på den goda förplägnaden
och önskade alla en trevlig och skön sommar.

* Anders och Stefan avslutade därefter mötet med ytterligare två låtar.
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