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PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 16 okt  2012,
Folkets hus Karlholm

* Ordf Bo Englund hälsade alla välkomna till medlemsmötet, där ca 70 medlemmar
deltog.

* Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med två sånger.

* Birger Eriksson, mångårig radiojournalist, berättade minnen och spelade upp delar
av bandade inspelningar av många kända radioröster, bl a kapten Uggla med sin
morgongymnastik, Sten Bergman, Sven Jerring, Lennart Hyland och några av de
gamla stora politikerna. Birger började som radiotekniker i Stockholm 1961 och
berättade om sina möten med de gamla ”radiokändisarna” och även med senare
tiders radioreportrar.

* I samband med kaffet underhöll Tonåringarna och Vi Fyra med ytterligare sånger.

* Bosse informerade om jubileumsfesten den 17 november; meny, program och
underhållning. Anmälan om deltagande kan göras till Bosse. Biljetter till festen
(200 kr/pers) kunde köpas på mötet, men även i PRO-lokalen den 9 november
mellan kl 10 och 12. Allt för att slippa köbildning på festdagen.
Bosse gjorde reklam för PRO-almanackorna för 2013, som kunde beställas på
lista. Almanackan kostar 50 kr, sju kronor per almanacka tillfaller PRO Västland.
Bosse uppmanade deltagarna vid mötet att anmäla intresse till styrelsen om man
vill ställa upp som kontaktombud. Ett kontaktombud kontaktar/besöker
medlemmar som inte kan ta sig till medlemsmötena.
Bosse påminde också om planerade studiecirklar.
Nästa medlemsmöte blir Grötfesten den 4 dec kl 13 i Folkets hus.

* Göran Humling informerade om kampanjen för medlemsvärvning. PRO har idag
390 000 medlemmar, antalet har sjunkit sista åren. Ett starkt PRO är vikigt för att
driva pensionärernas frågor, därför uppmanades alla att prata med vänner och
bekanta i närområdet som är i lämplig ålder. Medlemskapet är gratis för resten av
2012.

* Börje Larsson informerade om planerade resor. Den 18 oktober ordnas en resa till
Nostalgimuseet i Strömsberg och till Tierps arena. Julbordsresa med Eckerölinjen
ordnas den 12 december. 21-23 maj 2013 ordnas en teaterresa till Helsingfors för
att se Kristina från Duvemåla.
Astrid informerade om en bussresa till Stockholm den 8 november. Solstickorna
har initierat ett besök på utställningen Skolslöjd på Nordiska museet, men även
andra museer eller shopping är möjligt.

* Efter lotteridragning tackade Bosse alla medverkande och avslutade mötet.

Vid pennan Ordf
Mona Bosse


