
  

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 15 okt 2013 
Folkets hus, Karlholm 
 

  
* Tonåringarna och Vi Fyra inledde medlemsmötet med att sjunga om hösten. 

 
* Ordförande Bosse Englund hälsade därefter ett 70-tal medlemmar välkomna till 

medlemsmötet. Ett särskilt välkommen riktades till Lennart Börs, brandingenjör från 
Gimo. Börs höll en timslång föreläsning över ämnet Brandskydd för äldre, om brand 
i bostäder och hur man bäst ska skydda sig och om hur man ska agera om olyckan 
är framme. Föreläsningen delades upp i två delar med kaffepaus mellan. 
 

* Bosse informerade deltagarna om kommande PRO-aktiviteter: 

 Pub-kväll med musikgissning den 13 nov kl 18 i Folkets hus 

 Traditionell grötfest den 3 dec  

 Inbjudan har kommit att delta vid PRO Söderfors 65-års jubileum den 24 okt  
kl 16. Den som vill delta meddelar Bosse. 

 PRO samorganisation håller höstmöte den 30 okt. Ombud är Bosse Englund, 
Björn Eriksson, Astrid Boström och Börje Larsson. 

 PRO-distriktet har höstmöte den 18 nov. Bosse Englund och Göran Humling 
deltar. 

 
* Studieorganisatör Anita Andersson redogjorde kort för nya cirklar: 

 Halmslöjd-cirkeln startar den 17 okt. 

 En helt ny cirkel startar efter nyår, Qigong med Gittan Wahlström som ledare  

 Under våren planeras även studiecirklar om Nålfiltning, Hållbar mat, Din 
hembygd och en läsa/resa-cirkel med Västmanland som mål. 

Anmälnings/intresse-listor fanns utlagda för anmälan till ovanstående cirklar. 

 

* Reseledare Börje Larsson berättade om Julbordsresan med Birka den 15 dec  

(24-timmars). Avresa från Karlitplan kl 14.15 

 

* Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med ytterligare några kända sånger och 

medlemmarna uppmanades att sjunga med. 

 
* Bosse tog därefter upp den stående punkten Medlemsvärvning och uppmanade 

alla medlemmar att medverka genom att försöka värva en ny medlem var.  

Bosse informerade också om planen att etablera Kontaktombud inom PRO 

Västland, något som redan finns inom många andra lokalföreningar. En kurs i 

ämnet anordnas i Uppsala den 24 okt. 

Medlemmarna inbjöds till öppet hus i PRO-lokalen torsd 21 nov kl 14-16. Kaffe 
och pepparkaka serveras och gåvor till lotteriet på grötfesten mottages tacksamt. 

 
* Efter lotteridragning tackade ordförande för deltagandet, tackade festkommittén 

för gott fika och avslutade mötet. 
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