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Vid årsskiftet 2019/2020 var antalet medlemmar i PRO Bara 345. Under året har 33 medlemmar lämnat 
föreningen av olika orsaker, men vi fick in 28 nya medlemmar.  Under 2019 har det avhållits 6 st. 
styrelsemöten, varav ett årsmöte och ett höstmöte samt 2 medlemsmöten. På dessa möten har vi kom ca 130 
medlemmar vid varje tillfälle. De nya medlemmar som tillkommit under 2018 och våren 2019 blev inbjudna på 
en informationsträff med fika den 24 september. Styrelsen presenterade sig var och en, samt berättade om 
sina uppgifter i föreningen. De inbjudna berättade om sig själv. En liknande informationsträff planeras till höst 
Styrelsen har under året beslutat om olika aktiviteter, vilka har redovisats på medlemsmötena. Dessa 
aktiviteter har sedan lagt grunden för den verksamhetsplan inför 2020 som presenterades på höstmötet. 
Ett informationsblad i  ny design delas ut inför varje säsong. Informationsbladet kan även laddas ner från 
hemsidan. 
Ekonomi. 2019 års resultat redovisas till 15 319 kr (22 582 kr 2018). Kassabehållningen var vid årsskiftet 75 306 
kr (61 087 kr 2018). Balansräkningen visar ett eget kapital på 75 306 kr (61 087 kr 2018). Under hösten infördes 
ett Swishkonto som ett alternativ till kontanter. Det infördes samtidigt med kupongförsäljning cafét som 
alternativ betalning. 
Hemsidan. Hemsida www.probara.se, har vidareutvecklats till ett nyhetsforum. Vi försöker att uppdatera varje 
vecka med aktuell information, om vad som händer på caféet. Även ett fotogalleri och en kontaktsida finns för 
direktkontakt med styrelsen. Sedan tidigare finns även alla protokoll från medlemsmötena, samt länkar till 
andra intressanta sidor. Totalt har hemsidan haft 2 483 besökare och 11 508 visningar 2019. 
Arrangemang.  Under februari månad åkte vi till Ullared. En uppskattad resa.Ullared blev även besökt under 
oktober månad 
I augusti åkte vi en resa, Uti De Blå .Vi ordnade 2 bussar och blev 100 personer. Resan gick till Köpenhamn. Vi åt 
bussfika nära Amalienborg, Gick runt på Torvehallarna. Lunchen intogs på La Famillia På Fredirksberg. Deras 
specialitet är Wienerschnitzel. Därefter egentid i Nyhamn o på Ströget  
I december månad blev det Reseträff till Julmarknader i Köpenhamn. Vi var 30 st från Bara. Vi samåkte med 
Ystads PRO. 
Vi provade något nytt på caféet och bjöd upp Bara Vårdcentral. De skulle visa oss hur  man använder en 
hjärtstartare. Vi hade även en fredag med Mannkänguppvisning från Seniorkläder, som visades av PROs 



medlemmar Ca 90 st närvarade. Det blev väldigt uppskattat.  
På de 4 välbesökta medlemsmötena på Kuben var vi Ca 130 medlemmar närvarande  varje gång. Vi blev bjudna 
på musik av bl.a.  Robban o Österlenarna under våren  samt Skånetrafiken o Hemlig gäst (Tommy Juth) under 
hösten. 
PRO Oxie bjöd in oss till deras friluftsdag i Käglinge. 11 medlemmar från PRO Bara åkte till Käglinge 
den 9 juli. Det blev en härlig dag med flera aktiviteter, sång och tipsrunda Alla hade tagit med fika och korv att 
grilla. 
Alla PRO Skånes föreningar fick inbjudan till Jägersro med visning av stallar,spel o lunch för 149 kr. Det var en 
torsdag, då det serverades ärtsoppa med pannkakor Vi var ca 25 personer Från PRO Bara.  
Vi har även under året haft gymnastik med Tove från Studio S på Kuben.Vi brukar vara ca 60 personer i lokalen 
varav ca 44 personer sponsras av PRO 
Året avslutades med en traditionsenlig julfest. I år var vi i Törringelund. 127 personer närvarade. God Julbuffé 
med dans till Trippz orkester. 
Kultur. Biljetter till Malmö Opera och Malmö Brandkårs musikkår, av ombud Bodil Petersson. 
Kulturåret i PRO-Bara inleddes med Allsång med Richard Söderberg på operan i februari. Ytterligare tre 
allsångstillfällen under året, fyra fantastiska tillfällen med utsåld salong och fantastisk stämning. 
I mars besökte vi operan och såg musikalen Matilda, en härlig föreställning. I april var det dags för vårkonsert 
med Malmö brandkårs musikkår med Johan Broding och Nina Söderkvist. 
Efter sommaruppehållet startade vi med Schlager-Mellokonsert med Malmö brandkårs musikkår. 
Vi följde upp med Malmö operas 75-årsjubileum och en härlig konsert med fantastiska artister.  
I oktober ställdes återigen kosan mot operan och musikalen Skönheten och Odjuret. Magnifikt. 
 Året avslutades med allsång med Richard Söderberg och en härlig Julgala med Malmö brandkår.  
Till de föreställningarna med minst 50 deltagare, anordnades buss från Klågerup/Bara till operan och åter. 
Biljetter till Malmö Live av ombud Lennart Svensson. 
För att stimulera ett musikintresse, är ett besök på Malmö Live, Malmö Symfoniorkesters hemmaplan, att 
rekommendera. Därför kan vi förmedla biljetter med 15 % rabatt till våra medlemmar. Under året har vi 
förmedlat drygt 50 biljetter. Medlemmar har valt att besöka Wienerkonsert i januari, konsert med Mikael 
Wiehe i maj, och konsert med traktens son Håkan Hardenberger under hösten. Denna möjlighet till rabatt är 
mycket uppskattad av de medlemmar som besökt konserterna. 
 
Caféet är väldigt populär fredagsaktivitet. C: a 70 medlemmar söker sig varje fredag till Bara GIF:s lokaler för en 
god fika och lite sällskap. Tack alla cafévärdar som ser till att vi får god fika. 
 
Styrelsen vill tacka alla cirkelledare för det arbete som genomförts under året och också framföra tack till alla 
som på frivillig väg varit behjälpliga vid genomförandet av föreningens aktiviteter 

 
 


