
Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Borås Södra 2022-08-31 
 
Mötets öppnande 
Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna. 
 
 

 
 
Dagordningen 
Dagordningen lästers upp och godkändes. 
 
Nya medlemmar 
1 st ny medlem hälsades välkommen. 
 
Borås Dansförening 
Innan mötet startade fick vi besök av Kristina Blomberg (med sambo Peter) från Borås 
Dansförening. De hälsade oss välkomna till nya kurser på dagtid, när lokalen ändå står tom.  
De börjar den 8/9 och håller på 10 torsdagar. Lokalen ligger på Getängsvägen 22. Det finns 
busshållplats nära. Hon informerade om fler danstillfällen, mer information finns på ett 
informationsblad som hon lämnade över.  
Sedan följde en dansuppvisning av de båda och efter det bjöd Ingemar Larsson upp Kristina och 
då fick vi en uppvisning till! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Information 

- På Tipspromenaden den 30/8 deltog 33 st medlemmar. De 3 vinnarna var; Bo Sieverts, 
Lennart Nilsson och Bo Ohlsson, de belönades med varsin burk honung.  

- Torsdagen den 22/9 är det allmän friluftsdag. Vi anordnar en tipspromenad på 
Kransmossen kl. 10.00. 

- P-O Fråhn informerade om Samorganisationen. Efter fyra år skall det väljas nya, och han 
frågade om någon/några var intresserade. Inget gensvar från publiken. 

- Vi har nu börjat med SMS-avisering, så vi efterlyser allas mobilnummer.  
- Räcket i backen. Vi ger upp det, för tillfället. Vi vet nu att vi har lokalen till 2024-02-01, 

efter det är det nya förhandlingar med kommunen och om vi inte får liknande bidrag som 
vi har nu, måste vi kanske söka oss efter en annan lokal. 

- Inbjudan skickas ut till nya 65-åringar, den 15/9. 
- På nästa månadsmöte den 28/9 blir det sillsexa. Anmälningslista skickas runt, anmälan är 

bindande. Priset är 100 kronor.  
 
 
 
Vinster på entrébiljetterna  
Denna gång vann Iwa Einarsson, Inga-Lill Gustafsson och Håkan Ericson var sin Sverigelott. 

 
 
 
 



 
 
 
Rapporter 
Varje cirkel informerade om sin verksamhet. 
Canasta Eva Ohlsson och Inga-Lill Gustafsson tar över ansvaret, efter Barbro o Göran. De 
tackades med en varm applåd! 
Qigong Börjar torsdagen den 15/9. 
Mattcurling. Börjar nu även på onsdagar. 
Stickcaféet. Har börjat, kl. 11.00 varje tisdag. 
Matlaget. Börjar den 30/9, och fortsätter sedan sista fredagen i månaden. Maxantal är 9 st. 
Linedance. Börjar den 20/9. 
Vinprovning. Börjar den 7/9, och sedan första onsdagen i månaden. Vi har fått några avhopp och 
välkomnar nya medlemmar. 
Boule. Ingen verksamhet i Södras regi, för få deltagare! 
Gymnastiken. Efterlysning av en ny ledare. Annars blir det ingen gymnastik längre.  
 
 
 
 
Det kom förslag på att vi skall kontakta Västtrafik angående att 2:ans buss stannar vid badhuset.  
Detta har redan tagits upp i Borås tidning, där Tullen/Byttorp protesterat. Vi kommer inte att göra 
något i PRO Södras regi.  
 
 
 
Underhållning 
Bröderna Riise underhöll. 
 

 
 
 
Förtäring 
Vi serverades goda smörgåsar till kaffet.  



 
Lotteri 
Mötet avslutades med ett stort lotteribord med fina vinster. 
Som sköts av Inga-Britt Andersson och Kerstin Bohman. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avslutning av mötet 
Ordförande Birgitta Kilberg tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till nästa 
månadsmöte, onsdagen den 28 september 2022 klockan 15.00 då är det Sillsexa och Trandareds 
bibliotek kommer och informerar om sin verksamhet. 
 
 
 
Berit Ericson      Birgitta Kilberg 
Sekreterare      Ordförande     


