
 
PRO Bodafors    2020-10-15 

 

Hej alla PRO-medlemmar i Bodafors! 

  
Vi måste planera för nästa år, 2021! Men vi kan inte träffas i 
grupper och diskutera olika aktiviteter, som vi brukar. Därför bi-
fogas till detta utskick ett enkätformulär, som jag ber er fylla i.  
 
Redogör för dina/era önskemål – ett, flera eller alla. Det är för-
stås valfritt, men det är din chans att påverka vad PRO Boda-
fors ska göra nästa år.  
 
Bortse i förslagen från corona-restriktioner. Om idéerna går att 
genomföra får styrelsen avgöra när det är dags. Vi har ju ingen 
aning om vad som går an hösten 2021, och det är roligare med 
så många förslag som möjligt. 
 
När alla förslag kommit in – efter Månadsmötet den 27 oktober 
– gör styrelsen en Verksamhetsplan (Vp), som ska beslutas av 
november månads Höstmöte.   
 
Fyll i enkäten, skicka tillbaka på e-post, eller i postlådan Per 
Hörbergs väg 42, eller ta med den på Månadsmötet den 27 ok-
tober   
 

Den 27 september kl. 15.00 inbjuder vi  
MÅNADSMÖTE i svenska kyrkans samlingssal  
  
Det är naturligtvis upp till var och en att träffas inomhus. Vi ska 
sitta glest och hålla avstånd, sprita händerna. Och som vanligt 
hålla oss till alla regler som FHM ställt upp.  
 
Anmälan – obligatorisk – till Meta tel. 070 3910611 eller 0380-
372015 eller svara på detta mail, senast den 20 okt. Begränsat 
antal deltagare. Entré 50 kronor för underhållning och lokalen.   

Vänd för program!   

http://www.pro.se/PRO-Struktur/jonkopings-lan/samorg/Nassjo/Foreningar/Bodafors/


 
*********************************************************************************** 

Program  
MÅNADSMÖTET den 27 september kl. 15.00 
 

• Inlämning av enkäter 

• Underhållning av Bernth Stende 

• Kaffe med 75-års jubileumsbakelse – vi bjuder på den! 

• Blomsterlotteri 

• Lite information 
 
Varmt välkomna! 

  
************************************************************************  

 
Hyr PRO-gården! 
 
Ni vet väl alla att det finns rum att hyra på PRO-gården? 
Trevliga sovrum – 2 st. med två bäddar och 1 rum med en 
bädd. Tillgång till fullt utrustat kök hela dygnet, dusch och 
2 toa. 
 
Har ni anhöriga eller vänner på besök och lite trångt 
hemma för nattgäster eller vill vara försiktiga i corona-tider 
så hyr logi på PRO-gården! Pris per rum 450 kronor, vid fler 
än två nätter 400 kronor. 
 
Boka hos Meta tel. 070-3910611  Välkomna! 
 
************************************************************************ 
Och som vanligt – Trippelskrapet! 
Beställ prenumeration på PRO Trippelskraplotter, så gynnar du 
också PRO Bodafors ekonomiskt. Du får lotterna hemkörda 1 
gång/månad och du får 2 gratislotter per år. Boka 4 eller 8 lotter 
hos Christer Eriksson, tel. 070-829 17 44.  
100 kronor eller 200 kronor och du får en bra stunds spänning 
och kanske en fantastisk överraskning!  Vänd! 
 
 
 



PRO BODAFORS   2010-10-10 

VERKSAMHETSPLANERING 2021   

Namn:…………………………………. 

 

ENKÄT TILL SAMLIGA MEDLEMMAR I PRO BODAFORS 

 

Inför verksamhetsåret 2021 önskar styrelsen våra medlemmars uppfattningar och åsikter om 

vad vi ska göra, vilka aktiviteter vi ska ha, resor, fester, cirklar och medlemsmöten under 

2021. Vi förutsätter att vi inte behöver ta hänsyn till Corona-restriktioner – om så är fallet 

avgör styrelsen vad vi ska göra. 

  

Svara på nedanstående frågor, tack! 

 

1 VAD SKA VI GÖRA PÅ MÅNADSMÖTEN 

 (sätt ett kryss i nollan, ett eller flera) 

 

O  O  O  O 

 

Musikunderhållning Föredrag  Kåserier  Samhälls- 

      information 

Annat, skriv förslag;…………………………………………………………………………. 

 

 

2 VAD SKA VI HA FÖR RESOR OCH VART?  

  (sätt ett kryss i nollan, ett eller flera)    

 

O  O  O  O 

 

Korta resor, utflykter 2-3 dagars resor Resor i studiesyfte Teater-resor 

 

 

Annat och vart, skriv förslag:………………………………………………………………..... 

 

 

3 VAD SKA VI HA FÖR STUDIECIRKLAR? 

 

 

Skriv förslag:……………………………………………………………………………………. 

 

  

4 VAD SKA VI HA FÖR FRISKVÅRD? 

 

 

Skriv förslag:……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5 ANNAT:  FESTER, V86, TIPSPROMENADER, VINPROVNING ETC. 

 

Skriv förslag (baksidan också):  

………………………………………………………………………………………………….. 


