Inger Jonasson
Sjödin, 71,

Vi ställde två frågor till alla våra styrelsemedlemmar:

1.Vilken fråga är viktigast för PRO?
2.Hur vill du bidra till att driva denna fråga?
Jan Andersson, 71,
PRO Skåne, 1:e vice
ordförande, AU

Bakgrund: Grundskolelärare, riksdagsledamot
(S), EU-parlamentariker.
Intressen: Idrott, speciellt då fotboll.
1. Höjd allmän pension.
2. Genom opinionsbildning, tidningsartiklar.

Gunnar Sandell, 71,
PRO Stockholms län

NY!

Bakgrund: Drygt 50 år i
tjänsteföretag med
utbildning, kommunikation och personalfrågor.
Ordförande i fackliga
avdelningar. Politiska

uppdrag (S).
Intressen: Familjen, natur, läsa, medverka
till att människor växer och utvecklas.

Lisbeth Staaf
Igelström, 75,
PRO Värmland.
2:e vice ordförande, AU

Bakgrund: Har
arbetat bland annat som industriportvakt, fabriksarbetare, LO-ombudsman och riksdagsledamot (S).
Intressen: Familjen, PRO, läsning,
trav (äger en halv svans i en travhäst,
som heter Bobbery).

1. Flera frågor, ekonomisk trygg-

het d v s en bra pension och rättvis
beskattning. God vård och omsorg
samt bra boende till rimlig kostnad.

2. Genom påverkansarbete mot

ansvariga politiker. Utåtriktade arrangemang och aktiviteter. Insändare och debattartiklar m m.

1. Äldreboende; vård och omsorg; ekonomin för medlemmar med låg pension.

2. Genom att utveckla PRO med flera

medlemmar, vässad intressepolitik, synas
och höras bättre samt utveckling av verksamheten. Detta gör jag genom uppdragen
som ledamot i PRO Riks styrelse samt
ordförande i distriktet i Stockholm.

Ingela Ekholm, 78,
PRO Göteborg

Bakgrund: Sjuksköterska och vårdlärare. Vårdförbundets
ordförande och huvudskyddsombud för
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ersättare i kyrkoråd och
ordinarie ledamot i styrelsen för Södra
Älvsborgs sjukhus (S).
Intressen: Resor av olika slag – med båt,
bil, cykel, buss och flyg. Campat mycket i
Europa.

1. En pension som går att leva på.
2. Att tydliggöra livsvalens betydelse för
pensionens storlek och att alltid ha den
på agendan genom livet.
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Britta
Håkans, 74,

PRO Ångermanland
Bakgrund: Sjuksköterska och
vårdlärare, varit
NY!
föreningsaktiv
större delen av livet, fackligt i
vårdförbundet, ordf i medicinhistoriska föreningen, studieorganisatör i
Hjärt- och lungsjukas förening,
friskvårdsansvarig i lokal PROförening, uppdrag i Örnsköldsviks
samorganisation och i PRO Ångermanland.
Intressen: Familj, friskvård i alla
former, litteratur, sy lapptäcksalster, bär- och svampplockning.

1. Folkhälsan. Utan bibehållen

hälsa har jag svårt att tillgodogöra
mig livets alla möjligheter.

2. Genom kunskap, information,

Sten Fors, 72,

PRO Norrbotten, ers
Arbetsutskottet, AU
Bakgrund: Jobbat
som ombudsman, förhandlare, jurist och sen
som förhandlingschef
NY!
för Hyresgästföreningen Region Norrland.
Intressen: Jakt. I synnerhet på älg. Har
varit jaktledare för ett lag på 25 jägare.

1. Att utveckla PRO till en modernare

folkrörelse, vi behöver även få fler
pensionärer att ansluta sig. En annan
viktig fråga är ekonomin. Ska vi utveckla
vår verksamhet behöver vi mer resurser
till vårt förfogande. Vi måste skapa en
gemensam strategi i hela organisationen
för att nå målet.

2. Jag hoppas att mitt och övrigas

engagemang i AU och styrelsen tillsammans med all vår personal ska ge
resultat.

Bernth
Johnson, 73,
PRO Blekinge

Bakgrund: Ingenjör,
f d landstingsråd och
tidigare kommunalråd i Karlskrona (S).
För närvarande ordförande i Blekinge
museum. Sammanlagt 33 år med
politiska uppdrag.
Intressen: Natur, skog och jakt.

PRO Södermanland
Bakgrund: Utbildad
förskolelärare och
beteendevetare. Arbetat som bl a förskoleNY!
lärare, kriminalvårdsinspektör och landstingsråd (S).
Intressen: Umgås med min familj och
vänner. Gillar att läsa, ströva i naturen,
cykla på min elcykel! Kulturevenemang.

1. Sänkt skatt för pensionärer, höjt

bostadsbidrag. Bra boende för äldre till
en rimlig kostnad och tandvård inom
högkostnadsskyddet. Viktigt är också att
erbjuda bra social gemenskap för att
bryta isolering och ensamhet.

2. Genom ett aktivt deltagande i styrel-

sen och dess arbete. Också genom mitt
arbete på distriktsnivå och olika aktiviteter på nationell nivå.

Curt Karlsson, 74,
PRO Östergötland

Bakgrund: Plåtslagare
och svetsare. Arbetat
på ABF, ombudsman i
PRO Östergötland, vice
ordf i regionens pensionärsråd, ordf i Fonus
Öst distriktsråd, vice ordf i Fonus Öst
föreningsstyrelse.
Intressen: Att hålla mig i form, går
minst två ggr/v på Friskis&Svettis, går
också ofta lite längre promenader.

1. Att driva frågor kring intresse-

politiken, organisationsfrågorna i PRO.
Ekonomin är också viktig.

2. Jag tror att jag kan tillföra en del då

jag har varit aktiv i PRO i många år. Det
är en förhoppning.

Berit Ekman, 58,

1. Att följa upp de vallöften som de

personalrepresentant

olika partierna har lovat att genomföra. Det är viktigt att distrikten får
underlag att följa upp vallöftena på
alla nivåer.

2. Uppvakta på regional och kom-

munl nivå angående KPR och RPR/
LPR .Råden måste få en tydlig roll
och inflytande i beslutsprocesserna i
kommunerna och regionerna.

påverkan på beslutsfattare om
t ex att tandvården ska ingå i
högkostnadsskyddet.

Bakgrund: Ekonomi på
ett brandskyddsföretag.
Nu redovisningsansvarig på PRO Riks kansli.

NY!

Intressen: Gillar att
resa, trivs på landstället.

1. Skälig pension till alla pensionärer.
2. Jag litar på att mina duktiga kollegor

driver frågorna, så ser jag till att de håller
sig inom kostnadsramarna.
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Ersättare

Inger Persson, 72,
Västmanland

Bakgrund: Industriarbetare, utredare, familjeekonom,
LO-ombudsman,
mm. Fackliga/politiska
NY!
uppdrag (S) i bl a FN,
WTO, LO, och olika organisationer, f d
ordf i Sveriges Konsumenter, regeringsuppdrag i Bryssel/EU.
Intressen: Spelar gitarr och sjunger i
rockkör, gillar utmaningar av olika slag.

1. Trygghet och glädje. För att känna

trygghet behövs en bra pension, ett
tryggt boende och närhet till gemenskap
och service. Vad gäller glädje så tycker
jag att kultur av skilda slag är viktigt för
välbefinnandet.

2. Med mina erfarenheter och

kunskaper inom välfärdsfrågor som exempelvis boende/ekonomi, men också
internationella frågor.

Bo Allan
Johansson, 75,
Dalarna

Bakgrund: Montör
vid ABB, ombudsman
för SSU och S, förvaltningschef vid LudviNY!
kahem AB. Tidigare
kommunalpolitiskt aktiv inom Ludvika
kommun. Nämndeman i Svea hovrätt.
Intressen: Idrott, inbiten golfare,
favoritsport därutöver är ishockey. Stort

Sam Venngren, 73,
PRO Västerbotten

Bakgrund: Röntgensjuksköterska. Arbetat
som sjuksköterska, avd
chef och vårdchef.
Fackligt och politiskt
NY!
aktiv (S) i hela mitt liv.
Intressen: Varit idrottsledare, är allmänt idrottsintresserad.

1. Förutom vård och omsorg så tänker
jag aktivt jobba med frågan om bra
bostäder för äldre.

2. Ta upp frågan om äldres boende på
alla arenor där det är lämpligt och visa
på goda exempel på bra boende för
äldre, integrerat i vanliga bestånd, där
äldre kan bo på sina egna villkor, känna
trygghet och ha råd att betala hyran.

Margareta
Jansson, 71,
PRO Örebro

Bakgrund: Sjuksköterska, barnmorska, fil
mag i hälso- och sjukvårdsadministration.
NY!
Intressen: Barn och
barnbarn. Stugan. Samhällsfrågor.

1. Utvecklingen av pensionärsråden,

så att alla äldre kan känna trygghet när
man drabbas av sjukdom eller ålderssvaghet. I råden kan vi lokalt driva vård-,
omsorgs- och boendefrågor samt övriga
samhällsfrågor i kommunen och landstinget/regionen.

2. Skapa en struktur för kunskapsut-

veckling och kontinuerligt erfarenhetsutbyte så att vi äldre kan ta del av det
samhället erbjuder. Vi behöver vara
med i samhällsdebatten så att alla äldre
kan känna att vi får åldras med en god
livskvalitet.
föreningsintresse. Politik. Läser mycket.

1. Intressepolitik med inriktning mot

pensionärernas ekonomi. Medlemsvärvning och medlemsvård. Gysinge
fastigheter är ett problem som måste
lösas snarast för att PRO:s ekonomi inte
ska ”köras i botten”.

2. Bidra med mina kunskaper från

arbetslivet och mitt tidigare engagemang inom föreningslivet vad gäller att
förbättra pensionärernas ekonomi.

Gun Britt Delsvik
Svensson, 70,
PRO Norra Älvsborg

Bakgrund: medicinsk
sekreterare, ledamot i
kommunfullmäktige (S),
ledamot i Sahlgrenska
Universitetssjukhus.
Intressen: Läsning, litteratur, heminredning.

1. Bostadsfrågorna.
2. Debattera, skriva insändare,

hålla frågan levande, skaffa mig mycket
mer kunskap om äldres boendesituation
och önskemål.
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