
PRO:s, medlemsmöte 190426 
 
Ordförande hälsar välkommen  
 
§01) Mötets öppnande. 
 
§02) Mötet godkänner förelagd dagordning. 
 
§03) Mötet väljer Christer Svensson till ordförande för mötet. 
 
§04) Till sekreterare för mötet väljs Ann-Magreth Albin. 
 
§05) Till att justera protokollet väljs Christer Berglund och Kerstin Ellström. 
 
§06) Kallelsen till dagens möte godkänns av medlemmarna. 
 
§07) Kassörens punkt 
 
Lennart Svensson informerar om att han har fått behörighet hos Nordea vilket innebär att han kan 
börja arbeta med föreningens finanser. 
Av medlemsavgiften får PRO riks den största delen. En mindre del kommer lokala PRO till godo. 
Medlemsavgift för boende i Svedala kommun är 130 kr. 
Nordea har ingen kontanthantering vilket innebär annan hantering av betalning vid våra 
fikatillfällen. 
Mer info kommer senare under mötet. 
Ansökan om kommunbidrag är inskickat till Svedala kommun. 
 
§08) Styrelsens punkt 
 
A) Verksamhetsplan 
 
Se bilaga 1 
Ordförande föredrar verksamhetsplanen 
På frågan om medverkan på hemsidans fotogalleri undanber en medlem en sådan medverkan. 
 
B) Kent informerar om cafèverksamheten 
 
Utfasning av engångsartiklar kommer att ske så tag gärna med en egen mugg. 
P g a situationen med kontanter så kommer ett kupongsystem att införas till höstterminen 
Kuponger kan köpas gällande olika alternativ av fika och med olika längd av antalet veckor. 
Det går att köpa enbart kaffe till ett pris av 10 kr och 20 kr kostar kaffe inkl fralla. 
 
C) Kerstin informerar 
 
Sista cafèt för säsongen blir den 31 maj då det blir tipsrunda, grillad korv o fika. 
 
Uti det blåutfärden äger rum den 22 augusti. 
 
 



På medlemsmötet den 23 augusti kommer Skånetrafiken att informera om förändringen gällande 
nuvarande JoJokort. 
 
Det blir modevisning av seniorkläder på cafèt den 27 september kl 10.00 
Det behövs två intresserade personer villiga att mannekänga. 
På höstmötet den 18 oktober får vi besök av en hemlig gäst. 
 
D) Bodil presenterar sitt ansvarsområde 
 
Det blir jubileumskonsert på Malmö Opera den 22 september. Pris 440 kr 
Brandkårens konsert äger rum den 12 oktober 
Den 29 oktober är det dags för Skönheten o Odjuret 
Det är dags för Allsång på operan den 9 november och den 7 december. 
Utökad information till medlemmarna kommer framöver att bl a finnas på ICA i Bara 
 
§09) Komplett lista med höstens planering 
 
Finns angivet i texten ovan under Kents, Kerstins och Bodils punkter. 
 
§10) Övrigt 
 
Önskemål från medlem om undervisning från PRO gällande tekniska hjälpmedel som läsplatta, 
mobil osv. 
 
A-M A vill gärna ha in tips om plats för cykelpump. Pump finns men det behövs en plats där det 
inte så enkelt går att förstöra densamma. Bör vara centralt placerad. 
 
Plats till förvaring av elcykel behövs också. I dagsläget måste en elcykel hämtas i Svedala. 
 
Fixar Janne har utökat sin tjänst med olika göromål gällande datorer. Läs vidare i senaste 
SvedalaNytt. 
 
Dagens inställda hjärtstartarundervisning återkommer på kommande möte. 
 
§11) Mötets avslutning 
 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 

 
_________________                                       _________________ 

 Christer Svensson A-M Albin 
 Ordförande Sekreterare 

 
 
 

_________________                                       _________________ 
  Christer Berglund Kerstin Ellström 
  Justerat Justerat 


