
PRO Västland
Anteckningar från medlemsmöte 4 dec  2012
Folkets hus Karlholm

* Ordf Bo Englund hälsade alla välkomna. Ca 75 medlemmar hade trotsat snö och
kyla för att ta sig till mötet.

* Tonåringarna och Vi Fyra underhöll med några julsånger.

* Ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 hade delats ut till alla
mötesdeltagare. Bosse föredrog några av punkterna, därefter antogs verksam-
hetsplanen av mötet.

* Kassör Göran Humling förklarade de olika posterna i budgetförslaget för 2013,
därefter godkände mötet budgeten.

* Föreningsavgiften för 2013 på 250 kr godkändes. Av den summan går 50 kr till
PRO Västland, 30 kr till distriktet och 170 kr till riksorganisationen.

* Göran informerade om kampanjen ”PRO växer” som drivs inom hela PRO för att
värva 67-åringar till föreningen. Mötesdeltagarna uppmanades att berätta för
vänner och bekanta om vår verksamhet i PRO Västland, för att på så sätt värva
nya medlemmar. 12 nya medlemmar har tillkommit i år, 7 har försvunnit.

* Bosse berättade om de gåvor som PRO Västland fick motta i samband med 65-
års jubileet.

* Festkommittén bjöd på god risgrynsgröt och skinksmörgås, kaffe och pepparkaka.
Tonåringarna och Vi Fyra sjöng ytterligare några julsånger.

*  Bosse påminde om kommande aktiviteter:
Julmarknad den 9 dec kl 14-17 i f d Färghandeln.
Julbordskryssning den 12 dec, avresa 07.50 från Karlholm. 40 deltagare anmälda.
Teaterresa till Helsingfors 21-23 maj 2013.

* Anita informerade om pågående och kommande studiecirklar.

* Bosse meddelade att PRO Västland anmält ett lag till PRO-vetarna som möter
Dannemora och Tärnsjö den 26 febr i Dannemora. Intresserade att delta i laget
uppmanades att höra av sig till någon i styrelsen.
Bosse rapporterade också från PRO:s halvårsmöte i Uppsala 19 nov, där det bl a
beslutades om oförändrad medlemsavgift till distriktet på 30 kr. Beslut togs också
om att distriktet står för kostnaden till Intresseföreningen för Gysinge, 2 kr per
medlem.

* Dragningen på Årorna gladde många med många fina vinster.
Lotteriansvariga Ulla-Britt Humling tackade alla vänliga givare.

* Bosse pålyste nästa medlemsmöte tis 22 jan 2013 och årsmötet tis 5 mars 2013
båda i Folkets Hus, samt tackade festkommittén för god förplägnad och tillönskade
alla en God Jul och Gott Nytt År och avslutade mötet.

Vid pennan Ordf
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