
Minnesanteckningar från PROs medlemsmöte 20110118. 

 

 

Inledning.  Medlemsmötet blev försenat i början, eftersom det var besvär med 

högtalaranläggningen.  Lennart Berg kom och hjälpte till, med bistånd av medlemmar. 

Under tiden serverades kaffe, smörgås och mjuk kaka till väntande medlemmar.  

Medlemsmötet kunde öppnas och ordförande hälsade alla varmt välkomna. 

 

Ekonomi.  Loppis och lotteri på julmarknaden gav 3485:- och netto från bagarstugan gav 

4080:- ett bra tillskott till vår kassa.  Alla som bidragit till det goda resultatet tackades varmt. 

 

Veteranvetartävling.  Den 8 februari kl. 13.00 är det veteranvetartävling på Möbeln i Tierp.  

Deltagare blir Bo S Englund, Marianne Melin och Lasse Ohlsson.  Ett par hejarramsor lästes 

upp av Bo S Englund. 

 

Meddelanden.  Onsdag den 19 januari kl. 12.00 startar bingon i PRO-lokalen.  Torsdag den 20 

januari kl. 14.00 startar stickjuntan i PRO-lokalen.  Torbjörns orkester spelar upp till dans i   

Folkets Hus, Karlholmsbruk onsdagen den 2 mars kl. 18.00 – 21.30.   

Årsmötet är framflyttat till den 8 mars. 

 

Studiecirklar.  Ewa  Brattfäldt berättade om PRO:s studiecirkel  PROsIT.  Hur viktigt det  är 

att även pensionärer kan ”vara med” i samhällslivet. Hur viktigt det är att t.ex. kunna gå ut på 

nätet för att få information, att kunna skriva brev, att kunna köpa och sälja varor m.m.  

Cirkeln kommer att vara uppdelad i tre steg.  För att börja det första steget behövs ingen 

annan förkunskap än att läsa och skriva.  Det blir inga betyg, inga läxor inga tvång. 

 

Gunnel Eriksson, ABF visade en film om Åland förr och nu.  Mycket informativ och även 

vackra vyer.  Filmen tog ungefär 30 minuter. För att få veta mer, gå in på www.aland.ax, 

typiskt i dagens läge.  Gunnel  hade med sig böcker som handlade om Åland och skall 

användas som litteratur på studiecirklarna.  En trevlig Ålandsresa önskades av Gunnel 

Eriksson.  Astrid Boström skall leda studiecirkeln om Åland.  Hon är född där, vilket gör 

henne särskilt lämplig. 

 

Ett förslag på läsecirkel finns.  Varför inte läsa om Ditt -50-tal?  Gunnel hade även med sig ett 

par exemplar av dem för visning. 

 

Resekommittén. Resan med Birka Paradise till Åland  11 – 12 april  är ändrad till 22 – 23 

mars. 

 

Lottdragning med många vinster. 

 

Festkommittén avtackades med en varm applåd och ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Bo S Englund    Solveig Erikzén 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

http://www.aland.ax/

