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PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 11 sept 2012,
Folkets hus Karlholm

* Ordf Bo Englund hälsade alla välkomna till medlemsmötet. Ca 80 medlemmar hade
hörsammat inbjudan. Bosse utlyste en tyst minut för Åke Andersson från Västland,
som avlidit under sommaren.

Ett speciellt välkommen riktades till två nya medlemmar.

* Tonåringarna underhöll med två sånger, ackompanjerade av Vajne och Anders.

* Pär Rickman informerade om Civilförsvarsförbundet och dess verksamhet.
Därefter informerade Pär om hjärt- och lungräddning och demonstrerade AED
hjärtstartare. 10 000 hjärtstopp inträffar varje år utanför sjukhusmiljö, 450 liv kan
räddas. 1 600 hjärtstartare är hittills utplacerade. En motion har inkommit till
Tierps kommun om inköp av hjärtstartare.

* Bosse informerade om nästa medlemsmöte som blir den 16 oktober.
Den 17 november firar PRO Västland sitt 65-års jubileum, Bosse gav lite
information runt aktiviteten och skickade runt listor för intresseanmälan.

* Börje Larsson informerade om planerade resor. Den 18 oktober ordnas en resa till
Nostalgimuseet i Strömsberg och till Tierps arena. Julbordsresa med en
Ålandsfärja ordnas den 12 december.

* Därefter bjöds på kaffe, smörgås och hembakad blåbärskaka. Tonåringarna bjöd
på ytterligare några sånger.

* Gunnel Eriksson från ABF i Tierp och vår studieorganisatör Anita Andersson
berättade om de många studiecirklar Anita planerat inför hösten/vintern:
▪ Måla sidensjalar ▪ Nålfiltning
▪ Lappsömnad med quiltning ▪ Halmslöjd
▪ Skriv om ditt liv ▪ Hembygden
▪ Hållbar mat ▪ Läs och lyssna (startar 24 sept)
▪ Data ▪ En heldag om foto i datorn
▪ Släktforskning (startar våren 2013)
▪ Studier av plats/landskap med resa

Intresselistor för samtliga studiecirklar las ut på borden.

♫ Körledare Ale Mattsson efterlyste flera sångare till Tonåringarna.

* Bosse informerade att Bingon börjar igen på onsdagar, Solstickorna träffas som
vanligt på torsdagar.
Vidare varnade Bosse för bluffakturor som förekommit i sommar. Lista på kända
blufföretag finns på www.svenskhandel.se/Varningslistan/ .

Efter lotteridragning tackade Bosse alla medverkande och avslutade mötet.

Vid pennan Ordf
Mona Bosse


