
  

   

 

PRO Västland 
Anteckningar från medlemsmöte 3 dec 2013 
Folkets hus Karlholm 
 

  

 
* Ordf Bo Englund hälsade ca 90 medlemmar välkommen till årets grötfest. 

Bosse presenterade Agne Söderbergs Karlholmstavla, målad 1955, som skänks till 
bygden av Peter Hillbom, Karlholms Fastighetsförvaltning AB, och som nu hänger i 
fonden på scenen i Folkets hus. 
Bosse informerade också lite om Idé- och Utvecklingsgruppen och projektet 
”Vändpunkten”. 
 

* Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med några julsånger. 
 

* Ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2014 hade delats ut till alla mötes-
deltagare. Bosse föredrog några nya punkter, därefter antogs verksamhetsplanen av 
mötet. (Bifogas protokollet) 
 

* Kassör Göran Humling förklarade de olika posterna i budgetförslaget för 2014, därefter 
godkände mötet budgeten. (Bifogas protokollet) 
 

* Föreningsavgiften för 2014 på 250 kr godkändes, oförändrad sedan 2013. Av den 
summan går 50 kr till PRO Västland, 30 kr till distriktet och 170 kr till riksorganisationen. 
Föreningen har en låg medlemsavgift jämfört med andra PRO-föreningar. 
 

* Ordförande berättade om årets julmarknad den 8 dec kl 10-17 i Karlholm. Projektgruppen 
för julmarknaden presenterades och fick applåder för sitt arbete hittills, bl a för de fint 
dekorerade skyltfönstren i julmarknadslokalen. Solstickorna kommer att ha ett loppisbord 
och kommer också att sälja stickade barnkläder, allt till förmån för Världens Barn. PRO 
kommer också att sälja lotter till förmån för den egna verksamheten.  
 

* Anita berättade om planerade nya studiecirklar för 2014, bl a om Hållbar mat, 
livsstilscirkeln ”Livet är ditt” och Qi gong. En nybörjarcirkel i släktforskning planeras 
också. Mera information kommer på medlemsmötet i januari. 
 

* Börje informerade om kommande resor: närmast julbordsresan med Birka 15-16 dec. 
Fred 14 febr anordnas en musikalresa till Gasklockorna i Gävle. Annons i Norra Uppland 
kommer. 
 

* Bosse rapporterade att representanter från PRO Västland deltagit vid PRO Tierps 70-års 
jubileum den 11 okt, vid PRO Söderfors 65-års jubileum den 24 okt och vid 
samorganisationens höstmöte den 30 okt. Bosse och Göran deltog också vid PRO-
distriktets höstmöte den 18 nov. 
PRO Västland deltar även i år i tävlingen PRO-vetarna. Första deltävlingen sker mot 
Håbo den 11 febr i Karlholm. 
 

* Festkommittén bjöd på god risgrynsgröt, skinksmörgås och ostsmörgås samt kaffe och 
pepparkaka. 
 



 
* Marianne Melin läste upp en underhållande information om högskolekurser för män som 

hon sa sig ha fått. Kanske nåt för vårens studiecirklar … 
 

* Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med ytterligare några julsånger, bl a Rudolf med 
röda mulen och Julkväll på Hawaii. 

* Dragningen på Årorna gladde många med många fina vinster. 
Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling tackade många generösa givare, bl a Sonjas Fotvård, 
Jannes Hårvård och Konsum Karlholm. 
 

* Bosse tackade festkommittén för god förplägnad, Ulla-Britt för arbetet med lotteri-
verksamheten, styrelsen för gott arbete och tillönskade alla en God Jul och Gott Nytt År 
och avslutade mötet. 
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