
Protokoll fört vid månadsmöte med PRO Borås Södra 2022-02-23 

 

Mötets öppnande 

Ordförande Birgitta Kilberg öppnade månadsmötet, och hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna. 

 

 

 
 

 

 

Information/Rapporter 

▪ Vi har köpt nya lättare bord och de gamla skall hämtas av Erikshjälpen. 

▪ Staketet vid backen är fortfarande inte klart, men vi arbetar vidare med frågan. 

▪ 18 st från Senioridrottarna var och hälsade på i vår lokal och testade mattcurling. Det 

uppskattades och de är inbjudna på en ny träff om två veckor. 

▪ PRO Västra har bjudit in oss på en föreläsning i vår lokal torsdagen den 17/3. Lennart 

Palm från Lerum kommer att föreläsa om ”Från gravvalvsvarligt till dödskul”, sista 

anmälningsdag är 11/3. 

▪ Stig Rydblom berättade om en ny föreställning på teatern, Jumpy mellan den 2/4–7/5. Är 

vi minst 6 st anmälda så blir det subventionerat pris. 

▪ Pro-vetarna startar upp den 9/3. Vi möter PRO Hillared och börjar i vår lokal, returmötet 

blir i Hillared den 30/3. 

▪ En ny matgrupp kommer att starta upp på fredagar, 1 gång / månad, men den är redan 

fulltecknad. 

▪ Nyårsrevyns nya datum är 17/4 för de som har biljetter per den 29/1 och den 23/4 för de 

med biljetter per 5/2.  

▪ April månads underhållning var dubbelbokade så Ingegerd Hinn kommer att ordna med en 

nummerrevy istället. 

▪ Vi har fått ett biljardbord som kommer att sättas upp så fort vi blivit av med de gamla 

borden. 

 

 

 

 



 

Utställning 

Gunnar Andersson genomförde ett mycket uppskattat program ”Sjung med och spela Musik-

Bingo”, vilket var en sorts Musikquiz, med fina uppskattade vinster! 

                                                                                                                      
 

 
 

 

Förtäring 

Goda smörgåsar fick vi i pausen på underhållningen och till kaffet minisemlor! 

 

Lotteri 

Mötet avslutades med ett stort lotteribord. 

 

Avslutning av mötet 

Ordförande Birgitta Kilberg tackade för visat intresse samt hälsade alla välkomna till nästa 

månadsmöte, onsdagen den 30 mars 2022 klockan 15.00.  

 

 

 

Berit Ericson      Birgitta Kilberg 

Sekreterare      Ordförande     

 


