
Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Borås Södra 2022-03-23

Entrén sköts av Hans Ahlqvist och Siv Ström, i bakgrunden lotteriet med Kent Ericson och Berith 
Fransson.

Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna.



Dagordningen
Dagordningen lästers upp och godkändes.

Nya medlemmar
2 nya medlemmar hälsades välkomna.

Information/Rapporter
 PRO-vetarna möter Hillared i returmatch den 30/3 kl. 16.00 i Hillareds bygdegård. Lagle-

daren Kennet Carlsson redogjorde för vägen dit och önskade att många skulle ställa upp 
och heja fram laget som består av Jan Lehtonen, Lennart Nilsson, Berit Ericson med Kent 
Ericson som reserv. 

 Vi kommer att deltaga på Distriktets årsmöte på Simonsland.
 PRO Östra kommer att lägga ner sin verksamhet, efter årsmötet i april. Vi och PRO Västra

har välkomnat dem till våra respektive föreningar.
 Vi har gjort nya programblad som ligger på bordet vid entrén.
 Vi har tagit fram en pärm där vi samlar all information om aktiviteter mm, så tavlan kom-

mer inte att ha så mycket information uppe längre.
 Onsdagen den 20 april kl. 10.00 blir det tipspromenad på Kransmossen med grillad korv 

m.m.
 Vi har fått två förslag till vår förslagslåda. 1) Professionella föreläsare önskas, men de bru-

kar vara väldigt dyra och det tillåter nog inte vår ekonomi, men vi skall göra ett försök och 
se om vi lyckas. Vi tar gärna emot förslag också. 2) Det finns önskemål om att göra studie-
besök. Även här tar vi gärna emot förslag på vad man vill besöka.

Utbildning
Hans Ahlqvist meddelade att vi kommer att anordna kurser i Hjärt- och Lungräddning samt de-
monstration av Hjärtstartaren. Utbildningen är på 3 timmar och vi kan vara 14 st. / gång. Vi har 
haft tankar på att cirkelledarna skall göra detta först. Vi kommer att sätta upp en anmälningslista 
och återkommer med datum när vi ser hur många som är intresserade.

Vinster på entrébiljetterna 
Denna gång vann Anni Quallo, Mildred Johansson och Stig Rydblom var sin Sverigelott.

Underhållning
Honky Tonk Swedes underhöll med countrymusik.

Foton Ingemar Larsson



Förtäring
Vi serverades goda smörgåsar och kakor.

Lotteri
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med vårlika vinster.

Avslutning av mötet
Ordförande Birgitta Kilberg tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till nästa 
månadsmöte, onsdagen den 27 april 2022 klockan 15.00 då uppträder Ingegerd med vänner! 

Berit Ericson Birgitta Kilberg
Sekreterare Ordförande


