NYHETSBREV MARS 2019
Så är vi här igen, vid bokslutet för 2018 och med planer för året fastlagda. Det är hög tid att
mötas till årsmöte och välja styrelse för arbetet framåt. I år är det Örnsköldsviks
samorganisation som håller i trådarna och vi möts på Gnistan den 3 april.
Vi kunde vid vårt senaste styrelsemöte konstatera att kostnaderna överstigit inkomsterna
under 2018. En viktig anledning är minskade bidrag med anledning av förändrad
beräkningsgrund för landstingsbidrag och dessutom återbetalning. Vi har också fått se en
minskning av antalet medlemmar vilket naturligtvis ger minskade intäkter.
Framtidskonferensen blev dyrare än beräknat. Därför kan jag bara hoppas på att ni som
deltog tycker att ni fått valuta för pengarna och tar nya tag för att lyfta PRO Ångermanland.
Själv tackar jag för mig och önskar nya styrelsen lycka till med framtidsutmaningarna!
Ann-Sofie

DÅLIG DIALOG MED RIKS
Inför årsskiftet hade vi dialog med riksorganisationens Patrik Fornedal,
medlemsansvarig och Britta Håkans, från styrelsen. Då påtalade vi bristen på
respons från riks kansli. Han lovade att ta med sig detta, men ingenting har hänt.
Enskilda medarbetare på kansliet har låtit förstå att de har haft det jobbigt en tid och
därför har vi för stunden avstått från att gå vidare för att protestera mot att det
fungerar så dåligt.
FELAKTIG STATISTIK
Den statistik över medlemsantal som riks brukar leverera efter årsskiftet visade i år
prov på en rad felaktigheter. Därför avstår vi ifrån att presentera aktuellt
medlemsantal i verksamhetsberättelsen.

INFORMATION FRÅN RPR
Sjukresor
Emma Nyberg, tjänsteman på Regionen, informerade om sjukresor. Det finns förslag att
sjukresor skall beställas från en central i Ånge. Taxiresorna ökar ständigt och konstigt nog är
ökningen störst i Sundsvallsområdet. Problem kan uppstå om patienter blir nekad taxi,
sjukresa av doktor eller sjuksköterska. Det förekommer hot. Är det bättre med en central
beställning, är frågan?

Detta är ett problem och Emma vill ha förslag och synpunkter från medborgarna. Skriv till
emma.nyberg@rvn.se
Den som är berättigad färdtjänst har också rätt till sjukresa.

Regionens nya organisation finns att läsa på Regionens hemsida. RPR kommer att få Sara
Nylund som ordf. och som vice ordf. Bengt Persson från PRO Medelpad
Regiondirektören Hans Viklund informerar; mycket har hänt sedan han tillträdde, alla
chefsavtal är genomgångna. Bisysslor är dokumenterade. En storstädning har skett i
organisationen och var och en chef har fått mandat i vilka frågor de får fatta beslut. En
satsning görs på digitalisering som på sikt sparar pengar kring tex post och kallelser mm.
Viktigt att arbeta med digitala klyftan!
Regionen är en stor arbetsplats med 7000 anställda. 35% av vården drivs i privat regi och den
största aktören är Premicare.
Marion Andersson

UTBILDNING I KPR OCH RPR OCH HÄLSODAG
Rolf Lindström har arrangerat en utbildning för ledamöter som kommer att hållas på Hola
Folkhögskola den 13 mars. Det är Susanne Öhrling som kommer att hålla i den och där
deltar inte bara PRO:are utan också ledamöter från övriga pensionärsorganisationer i både
Ångermanland och Medelpad.
Den 20 mars väntar Hälsodagen som i år har Våld i nära relationer som tema.

BOULE
Sedan några år arrangeras distriktstävlingarna av den samorganisation som för året har
ansvar för Höst- och Årsmöte. I år är det med andra ord Örnsköldsvik som står värd och
med Inge Österlund som ansvarig. För den som har funderingar kring tävlingarna kan
kontakta honom.

ALKOHOLPOLICY
Vid styrelsemötet i slutet av februari beslutades om en alkoholpolicy som innebär att
alla själv betalar för den alkohol som ska förtäras. Distriktet inför nolltolerans.
I övrigt hänvisar vi till senaste styrelsemötesprotokollet.

