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Oktober går mot sitt slut och det
har varit både intressanta och lite
jobbiga dagar. Jag tänker på vår
nya fina lokal som står redo för
verksamhet, men också på
Aftonbladets negativa
uppmärksamhet kring vår
organisation. Här en lägesrapport
efter senaste styrelsemötet och
höstmötet.

kalendarium och budget som arbetats
fram inför höstmötet.

Dialog med Patrik Säker
Det som var lite extra intressant den här
gången var en dialog med riks
representant Patrik Säker. Den handlade
om framtiden och hur vi på bästa sätt kan
möta den. Frågor om hur vi ska anpassa
oss till nya pensionärsgrupper och ha ett
varierat program som intresserar både
yngre och äldre blandades med dem kring
vem som är våra konkurrenter och hur vi
väljer att kommunicera. Vi kanske ska

Ann-Sofie

satsa på Pod radiosändningar? Dialogerna

Kontoret öppnar den 23 oktober

som representanter för riks hållit i alla

Det är inte helt ovanligt att insatser tar

kommit ut av dem och hur vi går vidare

längre tid än beräknat. Så har det också

får vi återkomma till.

varit med vårt nya kansli. Innan allt
kommit på plats och vår hyresvärd hunnit

distrikt ska nu utvärderas. Vad som

Höstmötet

ta itu med oplanerat byte av

Höstmötet blev till en positiv

avloppsledningar hade en vecka passerat.

sammankomst med information från

Nu är i alla fall allt klappat och klart. Från

samorganisationer, distrikt och riks.

och med den 23 oktober är vi redo att ta

Planer och budget för 2018 godkändes,

emot besök i lokalerna där det också går

information om plan och aktiviteter finns

att boka in sig i konferensrummet en

att se på hemsidan. Mötet började med

trappa ner. Välkommen in!

musik och efter avslutade förhandlingar

Styrelsemöte den 4 oktober

tog Anna Werkelin Ahlin till orda och

Vid mötet berördes den stundande

livets olika faser. Ett väldigt intressant och

kongressen med motioner och

uppskattat inslag som också resulterade i

nomineringar, men också planerna inför

ett reportage i Örnsköldsviks Allehanda

höstmötet. Det har kommit in sju motioner

på lördagen. För fjärde året i rad var det

till distriktet och de berör bostadstillägget,

också dags att dela ut priset till Årets PRO

bankernas agerande, tandvård,

Ångermanlänning som gick till Gunilla

kommunikation mellan distrikt och riks,

Johansson, Övre Nätra PRO. Mer om

medlemsantalet, resor och KPR. Vidare

henne finns att läsa på hemsidan. Till slut

beslöt styrelsen att nominera Britta

var det så dags att avtacka Birgitta Byman

Håkans till riks styrelse. Styrelsen beslöt

som inte valt att följa med till kontoret i

också att lägga fram den verksamhetsplan,

Örnsköldsvik. Hon fick motta presentkort

föreläste om sex och samlevnad under

och blommor som bevis på uppskattning

utan hänvisar all lokal media till riks,

för hennes arbetsinsatser genom de bra

Malin när det gäller media och andra till

precis åtta år hon arbetat för PRO, och

hemsidan där förbundssekreteraren

uppvaktade själv med blommor Gun Kull

Johanna skrivit. Kan också berätta att alla

från Härnösand som stått henne nära

distriktsordföranden blivit kallade till ett

genom alla år.

möte på riks den 30 oktober för att

Nominering och motioner

ventilera den situations som uppstått.
Efter det kanske vi har mer att berätta. Det

Höstmötet följde distriktets linje och

är sorgligt att se en medlem svärta ner sin

beslutade att nominera Britta Håkans till

egen organisation som var fallet i fredags.

riks styrelse. Av de sju motioner som

Vi håller oss för goda för sådana

kommit in till distriktet tillstyrktes sex av

skamgrepp, eller hur?!

dem och som nu kommer att skickas
vidare till riks.

Distriktsbilaga i Pensionären
Sedan möjligheten öppnades har vi i
Ångermanland valt att producera innehåll
till en distriktsbilaga som distribueras i
PRO Pensionären. Inge Österlund är
numera redaktör för den och han har nu
gjort den klar för att skickas in och
färdigställas till nummer 9 av tidningen.

Studier
Av årets aktiviteter återstår en
utbildningsdag kring konsument- och
försäkringsfrågor. En kallelse har gått ut
och vi hoppas förstås att så många som
möjligt tar vara på möjligheten och
kommer till Bollsta den 8 november.

Aftonbladet
Aftonbladet bedriver en
skandaljournalistik som gör att jag själv
aldrig köper tidningen. Nu har de siktat in
sig på PRO och valt att svartmåla
organisationen, blandat ärter och fårskinn
till önskad styrka och smak. Dåligt, tycker
jag förstås, men vill inte blanda mig i detta

Allt gott!

