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PRO Ale Norra höll års-
möte den 10 februari i Med-
borgarhuset. Ordförande 
Sven Grolander hälsade 
alla välkomna och informe-
rade om dagens program. 
Sven överlämnade sedan 
till Bannuwakören under 
sedvanlig ledning av Kent 
Carlsson för inledande 
vackra ”Jag skall gå under 
tysta skyar”. Inför paren-
tationen sjöng kören ”Där 
rosor aldrig dör”.   

Parentationen över de 25 
medlemmar som lämnat oss 
under året hölls av Thor 
Eliasson, som även läste en 
dikt. Efter en tyst minut för 
eftertanke sjöngs unisont 
”Härlig är jorden”. 

Sven Grolander öppnade 
mötet, dagordningen god-
kändes och val av mötes-
funktionärer vidtog. Hans 
Hellman valdes att leda 
dagens förhandlingar och 
Christine Brahw-Hellman 
valdes att föra pennan. Till 
protokolljusterare valdes 
Eje Engstrand och Lilly 
Johannesson.

Efter föredragande av 
verksamhetsberättelsen 
beslöt mötet om ansvarsfri-
het för styrelsen.

Den nya styrelsen sam-
mansättning är: Ordförande 
Sven Grolander, kassör 
Eva Carlsson, sekreterare 
Christine Brahw-Hellman, 
studieansvarig Helge Hell-

man. Övriga i styrelsen är 
Sten-Åke Carlsson, Stig 
Andersson, Hans Hellman, 
Kent Enlund samt Laila 
Haarala (nyval). Ersättare är 
Thor Eliasson, Gösta Björk 
samt Anna-Greta Nordvall 
(nyval).

Kent Carlsson rapporte-
rade om det aktuella läget 
i Skepplanda när det gäller 
”Nedläggningen av vård-
centralen”, som tydligen 
inte blir av utan i stället blir 
vårdcentralen i Skepplanda 
en filial till Älvängens vård-
central och därmed ska man 
lista sig på nytt, till exempel 
till Älvängen och därmed 
kunna gå kvar i Skepplanda. 
Det blev lite krångligt det 
där.

Vad gäller den döds-
dömda Folktandvårdsmot-
tagningen så pågår en namn-
insamling för att möjligen 
få en ändring till stånd. Det 
fanns möjlighet att skriva på 
den framlagda listan.

Stig informerade om 
vårens resor till Casino 
Cosmopol i Göteborg den 
8 mars, Ryttmästarbostället 
den 20 april, Finlandsresa 
den 8-11 maj (ett samarbete 
mellan PRO Surte-Bohus 
och PRO Ale Norra) samt 
Äppelmarknad i Kivik 23-24 
september.

Mötet avslutades av ord-
förande Sven Grolander, 
som tackade för förtroendet 

att leda föreningen och 
delade tillsammans med 
vår kassör Eva Carlsson 
ut blommor och förtjänst-
tecken till Torsten Ask och 
Runo Olsson för deras ide-
ella insatser för föreningen. 
Blombuketter fick den avgå-
ende styrelseledamoten Elsa 
Claesson och kontaktom-
budet Dagmar Nielsen.

Efter mötet bjöds det på 
kaffe med semla. Ingemar 

Johansson från Trollhättan 
underhöll med sång till eget 
gitarrackompanjemang och 
ett antal roliga historier.

Därefter vidtog drag-
ningen i lotteriet med 
många vinster och lyckliga 
vinnare. Ett 90-tal medlem-
mar hade följt kallelsen. 
Ett trivsamt årsmöte var 
tillända.

Stig

Sven Grolander fortsätter svinga klubban
– PRO Ale Norra har haft årsmötesmöte

PRO Ale Norra har haft årsmöte. Sven Grolander förblir ord-
förande även under 2011.             Arkivbild: Jonas Andersson
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20-70%

Adam Eriksson  0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

TÄVLING!

Vinn
2

biljetter

MELODIFESTIVALEN

Blodapelsin i nät

990/st
ICA • Italien • 1kg • Klass 1

Donuts socker

5 för 15:-
Nordic bakeoff • 50g • Jfr pris 3:-/st

Pris för dig utan självscanning 7,95/st
Max 1 köp per kund

”Veckans Självscanningsvara”

PÅ FREDAG – PROVSMAK & FESTIVAL I BUTIKEN
Det bästa med vår bake-off är att Du 7 dagar 
i veckan kan få färska frallor till frukost och 
nybakade wienerbröd till eftermiddagsfi kat! 
Du hittar varje dag totalt ca 50 olika sorters 
matbröd och ca 40 kaffebröd nybakat i vår 
Bake-Off avdelning

Susanne Maxe
Brödansvarig

3 för
Kanelbullar/Pistagebullar

15:-
Bonjour • 100g

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v8.
Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

Falukorv

15:-/st
Scan • 800g • Jfr pris 18:75/kg

Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Stora ägg

1990/st
ICA • 12-pack

Jfr pris 1,66/st

Hamburgare

3290/st
ICA • Ursprung Sverige • 452g

Original, Tex Mex, Bacon

Jfr pris 72,79/kg

Ekologisk juice

1690/st
God Morgon • 1 liter

Kotlett

3990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Storpack

I skivor • Med ben • Av gris
Max 2 förp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Foto: Edina Novak


