Frågor och svar om Gysinge
Varför höjer PRO medlemsavgiften?
PRO:s kongress beslutade att höja avgiften till PRO:s riksorganisation från 170
kronor till 190 kronor, per år, vilket motsvarar 20 kronor per år eller 1,70 kronor per
månad. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2008 och höjningen behövs för
att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Är det ekonomisk kris och medlemsflykt från PRO?
Nej, det är inte vår bild. PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. I likhet med
flera andra folkrörelseorganisationer möter vi stora utmaningar. Medlemsantalet
sjunker och vi måste anpassa oss till nya ekonomiska förutsättningar – utan att tappa
styrfart i verksamheten och påverkansarbetet.

Vad gör PRO för att möta de ekonomiska utmaningarna?
PRO har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att förbättra ekonomin.
Kansliet har flyttat till mindre och billigare lokaler, flera vakanser på kansliet har inte
tillsatts och vi har gjort vår resepolicy mer restriktiv. Vi ser också över ingångna
avtal, däribland avtalet med länsstyrelsen Gävleborg om hyresfria lokaler i Gysinge.
Kongressen i juni fattade också beslut om en höjd medlemsavgift från 170 kronor till
190 kronor per år. Budgeten för 2019 visar på ett överskott.
Renoverade PRO ett kök för 12 miljoner kronor?
Nej, siffran 12 miljoner kronor gäller en renovering av restaurangen på Gysinge och
omfattar en renovering av köket, en utbyggnad av matsalen för att den ska kunna ta
ett större antal gäster och en modernisering av ventilationen i köket, matsalen och
intilliggande utrymmen.

Vad är kongressfonden?
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Kongressfonden är PRO:s bokföringsmässiga sätt att årligen reservera pengar för
kommande kongresser. Vi har valt att göra så för att ge medlemmarna en översiktlig
bild av vilka framtida kostnader PRO kommer att ha. Eftersom vi höll kongress i
somras är det naturligt att kongressfonden nu är tom – pengarna har använts till det
de var avsedda för.

Vad är Äldreforskningsfonden?
PRO har sedan 2001 en Äldreforskningsfond vars syfte är att stödja, initiera och bidra
till äldreforskning. Det är riksorganisationens styrelse som beslutar om vilka projekt
som ska finansieras av fonden.

Använder PRO forskningspengar för att täcka ett underskott?
Nej, det Svenska Dagbladet syftar på är att PRO:s styrelse låtit
Äldreforskningsfonden finansiera en konferens där deltagarna tog del av rapporter
baserade på forskning och diskuterade äldrefrågor. Styrelsen ansåg att konferensen
överensstämde med fondens syfte om att bidra till äldreforskning och beviljade
därför pengarna.

Kommer PRO ta 600 000 kronor från Äldreforskningsfonden?
Nej, det finns inga sådana planer. SvD skriver att enligt det budgetmaterial som de
tagit del av indikerar att ytterligare 600 000 ska tas från fondmedel. Det stämmer inte
och vi förstår inte vad artikeln syftar på. Inga ytterligare medel är planerade att tas
ur fonden.

Varför har PRO:s kapital minskat från 96 miljoner till 45 miljoner mellan 2012 och
2017?
Sedan 2012 har PRO gjort en del större investeringar och nedskrivningar som har
påverkat det egna kapitalet. Alla beslut har tagits av styrelse eller kongress i enlighet
med PRO:s stadgar.
● 2012 lät PRO renovera restaurangen på Gysinge för 12 miljoner kronor. Det
som gjordes var en renovering av köket, en utbyggnad av matsalen för att den
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ska kunna ta ett större antal gäster och en modernisering av ventilationen i
köket, matsalen och intilliggande utrymmen.
● Under 2013 utvecklade PRO sin hemsida för totalt 3 miljoner kronor, i syfte att
medlemmarna på ett lätt sätt ska kunna hålla sig uppdaterade och utbyta
information. Investeringen, som också omfattade utbildning, gjordes på
förenings-, distrikts- och riksnivå.
● 2013 och 2014 upphandlade och införde PRO ett nytt medlemssystem,
samtidigt som vi genomförde en omfattande utbildningsturné i hela landet.
Detta kostade totalt 14 miljoner kronor.
● Kongressen 2015 kostade 7,5 miljoner kronor.
● PRO har slutligen gjort två nedskrivningar av värdet på fastigheten i Gysinge,
som minskade det egna kapitalet med totalt 15 miljoner kronor.
Nedskrivningarna gjordes 2016 och 2017.
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