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Medlemsmöte Folkets hus Karlholm  2020-01-28 

 Ordförande Bosse Englund hälsade ca 125 medlemmar välkomna till årets första 
medlemsmöte. Speciellt välkomnades Mästerfotografen Håkan Karlsson och Sara 
Bredberg från ABF i Tierp och även 10 nya medlemmar som deltog på ett medlemsmöte 
första gången. 

 Medlemmarna förenades sen i en tyst minut för Astrid Boström, medlem i PRO Västland 
och i många år en av våra reseledare, som gick bort den 15 januari. 

Ordförande Bosse gratulerade sen två medlemmar, Karl-Erik Agne och Ulla-Britt Humling 
som fyller 90 resp 75 år i morgon, onsd 29 jan, och alla sjöng ”Ja, må dom leva”. 

Sara Bredberg berättade lite om sig och sina arbetsområden, hon finns på ABF´sTierps-
kontor tisdagar och onsdagar. Vår egen studieorganisatör Anita Andersson berättade sen 
om vårens planerade cirklar: 

Släktforskning (har redan startat).  Läs och res startar 25 febr, i år om Göta kanal.  
”Försök inte lura mej”, 3 ggr,  Läsecirkeln startar i februari.  
Tillsammans mot ensamhet.  Med Hälsan i behåll.  
Väskor av kaffepaket, fläta eller sy.  Vaxmålning.  
Qi gong startar 30 januari.  Baka Karlholmsbröd.   
Decoupage startar 7 febr, 5 gånger.  
Linedance startar den 14 febr kl 11 i Folkets hus, 10 ggr kostnad 200 kr.  
Betonggjutning startar senare under våren. 
Solstickorna och Tonåringarna har redan startat. 

Intresselistor att anteckna sig på till alla aktiviteter fanns utlagda i lilla salen.  

Aino Holmgren och Berit Andersson framförde ett tack från alla studiecirkelledare till vår 
studieorganisatör Anita Andersson för hennes ovärderliga insatser för att utveckla 
cirkelverksamheten inom vår förening. Anita flyttar i februari till Skövde. 

Håkan Karlsson visade sen sin naturfilm från ett gömsle vid gränsen mellan Finland och 
Ryssland. Fantastiska bilder på björnar och vargar, och sedan även en film med myskoxar 
från Dovrefjell i Norge. Håkan visade också ett bildspel med naturbilder från närområdet. 

Därefter bjöd festkommittén på kaffe och leverpastejsmörgås och en god kaka. 
Under kaffepausen fanns tid för att skriva upp sig på de utlagda intresselistorna.  
Göran Humling har satt ihop ett bildspel som visar PRO Västlands olika verksamheter. 
Spelet visades under hela kaffepausen. 

Mötesdeltagarna fick en del information under eftermiddagen: 

Körledare Stefan Andersson bad alla tänka till och komma med förslag på en ny körledare 
till Tonåringarna. 

Bosse E uppmanade till medlemsvärvning och berättade om styrelsens beslut att belöna 
alla som värvar nya medlemmar med trisslotter: Två lotter för den första nya medlem man 
värvar och sen en ny lott för varje ny medlem. 
Bosse informerade också om Aktivitetsresan med Cinderella den 12-13 mars, anordnad av 
Samorganisationen Uppsala. Anmälan omgående till Bosse E. 

Reseledare Börje berättade om PRO Västlands närmaste resor: En kryssning med 
Cinderella 26-27 febr och en kryssning med Birka 21-22 april. 

 



 

 

Friskvårdskommittén informerade om att nya Friskvårdskort för 2020 fanns att hämta på 
mötet. Kommer även att finnas i lådan vid ingången till Konsum. Ett delmål för 
Friskvårdskortet är 40 genomförda aktiviteter till vårmötet den 12 maj. En dragning på 
inlämnade kort genomförs på detta möte. 

Gå-fotbollen startar i Björkängsskolans gymnastiksal den 3 febr kl 16. Flera deltagare 
efterlyses.  
Vattengympan i Björkängsskolans bassäng startar 12 febr kl 16.  
Bowlingresa den 18 febr.  
En vandring på Billudden planeras till slutet av februari, beroende av väder och vind. 

Kerstin Blomqvist informerade om föreställningen Porgy and Bess som ses via länk från 
Metropolitan på Folkets hus i Gävle den 1 febr kl 19. Intresserade kontaktar Kerstin eller 
Ingegerd Martinelle för samåkning. 

Ordf Bosse informerade: Nästa medlemsmöte blir årsmötet den 3 mars. 
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mail till alla som angett sin e-post-adress. 
Vill man ha handlingarna hem i sin brevlåda med ”snigelposten får man meddela detta till 
sekr Mona 073 070 3339 senast 10 febr. 

Bosse påminde om tiderna för stående aktiviteter 
Boule månd, torsd, lörd kl 10.00 
Tonåringarna onsd kl 09.30 
Bingo onsd kl 12.00 
Solstickorna torsd kl 14.00 

 Efter dragning på lotterierna tackade ordförande alla, medverkande och festkommitté och 
avslutade mötet. 
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