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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsen för Vaksala-Danmarks PRO-förening får härmed avge följande verksamhets-

berättelse för 2018. 

FÖRTROENDEVALDA 

Styrelsen 

Kjell Glimmerud, ordförande och firmatecknare 

Leif Näsén, vice ordförande, studieorganisatör och konsumentansvarig 

Monika Granberg, kassör och firmatecknare 

Märit Färnlöf, sekreterare och annonsansvarig 

Inger Roos, ledamot, klubbmästare och ansvarig för Trippelskrapet 

Inger Olsson, ledamot och medlemsregisteransvarig 

Per-Mikael Lindberg, kontaktperson för boule 

Christer Stangebye, ersättare och vice kassör 

Gösta Brundin, ersättare 

1 plats som ersättare har varit vakant under året 

Arbetsutskottet har bestått av ordförande, kassör och sekreterare. 

Styrelsen har hållit 11 styrelsemöten.  

Valberedningen har bestått av Sören Jonasson (sammankallande), Jan-Erik Göthlin och Björn 

Mann.  

Övriga förtroendevalda  

Revisorer: Ulf Jansson och Torsten Leandersson. Ersättare: Kerstin Lundberg 

Webbansvarig Bill Dagerus 

Konsumentansvarig Leif Näsén. 

Aktivitetsgruppen har bestått av Gösta Brundin,  Erik Ekstrand, Märit Färnlöf, Leif Näsén, 

Inger Olson och Inger Roos. 

Lotteriansvarig för medlemsmöten Margitta Johansson. 

Boule Ulf Jansson sammankallande, Hans Wennerberg, Maj Strömberg, Christer Karlsson. 

Trafikansvarig Bert Andersson 

Fanbärare Torsten Leandersson, Bert Andersson. 

Festkommitté Inger Roos sammankallande, Inga-Lill Lindberg, Inger Olsson. 

Kaffekommitté Nr 1 Staffan Sandberg, Björn Mann. Styrelsen fick i uppdrag att hitta 

ytterligare 2 personer. 

Kaffekommitté Nr 2 Marianne Hultqvist sammankallande, Ove Johansson, Birgitta Ågstrand 

Rask, Hans Wennerberg. 

Trivselgrupp Kerstin Lundberg, Inga-Lill Lindberg. 

Kontaktombud för Bergsbrunna-Vilan Björn Mann, för Brillinge Leif Näsén, för Danmark-

Funbo Gösta Brundin, för Nåntuna Per Mikael Lindberg, för Sävja 1 Inger Roos, för Sävja 2 

och 3 Inger Olsson. Mötet beslutade att t v inte tillsätta kontaktombud för Årsta 1, 2 och 3.  
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Externa förtroendeuppdrag och ombud till regionala organ mm 

PRO Samorganisationen: Inger Olsson ersättare. 

SÄV-grupper (UPS): Kjell Glimmerud, Inger Olsson. 

Ombud och ersättare till årsmöten och höstmöten för PRO-distriktet, PRO:s samorganisation 

och UPS utses av styrelsen vid varje enskilt tillfälle. 

 

VERKSAMHETEN 2018 

Möten, studiebesök och sammankomster 

● 12 januari ”Efterjulfest” på Danelid med glögg, gröt, skinksmörgås, kaffe och kaka samt 

underhållning av Rolf Lundén från Gysinge. 

● 9 februari Stig Lindahl från Prostatacancerföreningen informerade och besvarade frågor  

● 2 mars Årsmöte i Sävja kyrka. Årsmötesförhandlingar 
● Fredag 23/3 kl. 13.00 Sävja kyrka Resan till den 7:e kontinenten 

Kerstin Hjelm-Karlsson visade bilder och berättade om sin resa till Antarktis.  
● Torsdag 5/4 kl 18.30 Mannekänguppvisning i samarb. med SPF Linné. 
● Onsdag 11/4 kl. 13.00 Studiebesök på Gränby Vattenverk 
● Fredag 4/5 kl. 13.00 Vårlunch på Danelid.  

Underhållning av Bertil Adolfsson. 
● Onsdag 16/5 kl 13.00 Utflykt till Ulva Kvarn i samarb. med SPF Linné. Utflykten inställdes  

p g a för få anmälda. 
● Onsdag 23/5 kl. 09.00 80+ - Resa till Gysinge  

Vi besökte PROs Folkhögskola. Guidad visning av Gysinges omgivningar, lunch och besök i 
Naturum.  

● Måndag 28/5 kl. 13.30 Flottfärd på Fyrisån på Hans Eklunds flotte.  
● Torsdag 31/5 – en extra flottfärd på Fyrisån 
● Svamputflykt under hösten  

Det blev ingen svampplockning, eftersom vildsvinen ätit upp svampen. 
● Onsdag 29/8 kl.13.00  Korvgrillning vid Danelid. 

Föreningen bjöd på korv med tillbehör och dricka. Tipsrunda och dragning av vinster bland 
deltagarna i Friskvårdskortet 2018.  

● Onsdag 12/9 kl. 13.00 Historisk vandring på Uppsala gamla kyrkogård. 
Irma Ridbäck guidade oss bland gamla kända uppsalabor. 

● Fredag 5/10 kl. 13.00 Höstlunch på Danelid. 

Underhållning av Hasse Lind med ett minnesprogram om Allan Edvall.  

● Fredag 19/10 kl. 18.00 Vinprovning i Kamratgården med Martin Tjäder. 
Ställdes in p g a för få anmälda 

● Fred. 23/11 kl. 13.00 Höstmöte i Sävja kyrka. 
Underhållning av Hans Lindgren, som spelade key-board, sjöng och berättade. Föreningen 
bjöd på kaffe/té och smörgås. 
 
 

 

 



 

3 
 

Studier 

● Släktforskning: Märit Färnlöf hade kurser på våren och på hösten för nybörjare och 

fortsättare. 

● 2 medlemmar har deltagit i SPFs litteraturcirkel. 

● En egen litteraturcirkel har under hösten läst Fogelströms böcker. 

● Styrelsen hade en kurs om Ett välkomnande PRO från A till Ö 

● Styrelsemedlemmar har deltagit i kurser/utbildningar anordnade av PRO distriktet och ABF. 

 

Trivselträffarna 

Ett tiotal medlemmar har samlats på onsdagseftermiddagarna och umgåtts, fikat, spelat kort 

haft en trevlig social samvaro. Vill man handarbeta går det för sig. Kerstin Lundberg och Inga-

Lill Lindberg flaggar för att det finns plats för fler deltagare.  

Boule  
2018 har återigen varit ett aktivt år för våra boulespelare med stor uppslutning på våra fina 
banor vid Sävja IP. Vi är också tillsammans med fyra andra pensionärsföreningar arrangörer 
av Fredagsboule i Gottsundahallen perioden oktober – mars. Under dessa månader tävlar 
mellan 90 -120 pensionärer från olika föreningar varje fredag. Lagen måste vara mixade och 
vi har deltagit med 3 -4 lag varje fredag.  

Vi är ju arrangörer av Panterboulen och i år deltog totalt 65 lag från 19 olika föreningar inom 
PRO och SPF. Vi deltog själva med 7 lag och mycket framgångsrikt dessutom genom att vinna 
grupp 1 under höstens slutspel. Därutöver har vi framgångsrikt deltagit med många lag i 
olika tävlingar runt om i länet. 1 juni var vi värdar för DM-final i boule för PRO. Vi hade 3 lag 
med i finalen, 12 lag totalt, och vårt lag två vann DM-finalen och fick representera Uppsala 
län i riksmästerskapet i september där de slutade på en tionde plats.  

Den 26 juni hade vi klubbmästerskap och klubbmästare blev ånyo Lisbeth Lydin och Ulf 
Jansson. Efter tävlingarna vidtog sedvanlig korvgrillning.  

Vår traditionsenliga Boulefest firades vid Danelid den 3 augusti i härligt sommarväder och 36 
glada boulespelare njöt av god mat och deltog i lekar och tävlingar.  

12 november hade vi höstavslutning i Danelid med genomgång av 2018. Vår målsättning att 
bli fler boulespelare. 2018 har vi inte lyckats med så det får vi kämpa vidare med under 
2019.  

Resor  

 23 maj 80+ - Resa till PROs folkhögskola i Gysinge 

● Då vi inte har någon reseledare har vi kunnat anmäla oss till resor anordnade av PRO 

Södra Hagunda. 
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PRO-vetarna 

Vi deltog i distriktets ”PRO-vetarna”. Vi deltog i första matchen, som hölls i Knutby, dock 

utan större framgång. Vårt lag bestod av: Ivar Andersson, P-M Lindberg och Lena Nyström. 

Lagledare var Inger Olsson.  

Föreningens fana 

Föreningen ställer gärna upp med vår fana vid begravningar för att hedra bortgångna 

medlemmar. Anhöriga kan i så fall kontakta någon i styrelsen. 

Aktivitetsgruppen 

Aktivitetsgruppen har haft 4 möten varav ett med SPF Linné. 

Samarbete med SPF Linné 

Föreningen inledde under hösten 2017 ett samarbete med SPF Linné. Detta fortsatte under 

2018. Samarbetet omfattar också deltagande i SÄV-grupper i Sävja.  

Föreningens medlemsantal 

Vid årets slut hade vi 321 medlemmar. Det är viktigt att vi ökar vårt medlemsantal. Ju fler 

PROare desto starkare påtryckningar kan vi göra på politiken för att få gehör för våra 

hjärtefrågor, pensionerna, rättvisare skatter, anpassade bostäder, äldreomsorgen och 

sjukvården. För att få fler medlemmar måste vi ha en verksamhet som är attraktiv.  

Medlemsavgifter och andra avgifter  

Medlemsavgiften till PRO har varit, 280 kr. Av dessa har 170 kr gått till PRO:s riksorganisation 

och 50 kr till PRO-distriktet, 8 kr till Uppsala PRO-föreningars samorganisation, 2 kr till UPS 

(Uppsala Pensionärers Samarbetsråd) och 1 kr till ABF.  Återstår 49 kr per medlem som PRO 

Vaksala-Danmark disponerar för föreningens verksamhet.  

Övrigt 

Styrelsemöten, fester och veteranvetartävling har hållits i lokalerna på Danelid. Där har vi 

också haft vår expedition. Vi har deltagit i olika arrangemang anordnade av PRO-distriktet, 

Samorganisationen, UPS och ABF. Vår hemsida, www.pro.se/vaksala-danmark, blir viktigare 

och viktigare för medlemskontakterna. Besöker man den regelbundet blir man alltid 

informerad om verksamheten i föreningen. Under året har webbansvarige Bill Dagerus 

skickat ut mail om aktuella aktiviteter till medlemmar som lämnat e-postadress.  
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SLUTORD 

Med avlämnande av denna berättelse över föreningens verksamhet under 

2018 tackar styrelsen alla medlemmar för visat förtroende och stöd.  

PRO måste synas och höras. Vi måste ta tillvara våra medlemmars intressen så vår 

verksamhet blir attraktiv, för yngre som äldre medlemmar.  

Vi vill ta vara på allas intressen. Däribland ekonomiska frågor, t.ex. pensioner, skatter och 

kontanthantering. Vi vill också hålla cirklar och föredrag om brott mot äldre. Boende, 

äldreomsorg och sjukvårdsfrågor blandar vi med modevisning, pubkvällar, underhållning och 

flottfärd på Fyrisån.  

Det är även viktigt att vi rör på oss. Vi vill erbjuda friskvård, som boule och prova på nya 

aktiviteter, som t.ex. shuffle-board.  

 

 

Kjell Glimmerud     Leif Näsén  

ordförande      vice ordförande, studieorganisatör 

 

 

 

Monika Granberg     Märit Färnlöf 

kassör       sekreterare    

    

 

 

 

Inger Roos      Per- Mikael Lindberg 

ledamot, klubbmästare    ledamot, kontaktperson för boule 

   

 

 

Inger Olsson  

ledamot, medlemsregisteransvarig 

          

   

 

 


