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Hösten är här och vi har redan
rivstartat med ett arrangemang på
Gnistan. Nu planerar vi som bäst för
genomförandet av höstmötet och så
förstås förändringen när kansliet flyttar
från Kramfors till Örnsköldsvik. Här en
liten lägesrapport.

Vår röst i samhället

Ann-Sofie

arrangera något i augusti? Eller är det inte

Kontoret öppnar i Örnsköldsvik 16
oktober
Som ni säkert redan läst i protokollet från
senaste styrelsemötet har vi haft tillgång till
lokalen i Örnsköldsvik från och med den 1
september. Klart är också att vår nya kanslist
Ulla Sedin börjar arbeta hos oss från den
dagen. Den 4 september började vi förbereda
oss. Då åkte Ulla och jag till Kramfors för möte
och avstämning med Birgitta, för introduktion

Programmet för hösten har redan kommit
igång. Dagen med Barbro Westerholm
den 23/8 blev lyckad. Tyvärr
blev deltagarantalet inte vad vi
hade hoppats på och därför får
vi fråga oss varför? Ska vi inte
intressant att prata intressefrågor? Det är
värdefullt med återkoppling från er alla kring
detta. Mejla mig gärna.

Månadens rörelse
Träna balansen! Stå på ett ben när du borstar
tänderna. Det är
månadens tips från
friskvårdsansvariga Britta
Håkans.

Framtiden

och överlämning av olika uppgifter. Nu är det
också bestämt att vi öppnar i Örnsköldsvik

Från riks framtidsgrupp kan jag berätta att en

den 16 oktober. Glöm inte att anmäla

slutrapport håller på att ta form. Den speglar

ombuden till höstmötet senast den 10 oktober.

läget i PRO och ger även en del förslag för att

Gäller även styrelsen, valberedning &

vi på bästa sätt ska kunna möta framtiden.

revisorer. Till anmälningsformuläret.

Efter framtidskonferensen bestämde vi att det

http://www.pro.se/Distrikt/Angermanland/Aktiviteteroch-Moten/Formular/

behövs uppföljning. Därför åker personal från

Information finns på distriktets hemsida.

håller dialogmöten. Till oss i Ångermanland

kansliet och styrelsen runt till distrikten och
kommer Patrik Säker den 4 oktober.
Vi har ju som bekant även en framtidsgrupp i
distriktet. Vi möts nästa gång den 7/9 i
Sollefteå. Återkommer om detta i nästa
nyhetsbrev.
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Medlemsutveckling

Motioner till kongressen

Medlemssiffrorna efter det första halvåret ser

Distriktsstyrelsen har tagit emot en handfull

inte ljusa ut. Vi håller oss bland de bästa, men

motioner till kongressen i juni nästa år. Än

backar ändå. Det jobbiga med att ta del av

finns tid att komma in med flera. Har ni frågor

siffrorna är att även om vi nyrekryterar bra går så kontakta PG Forslund som har koll på läget.
vi ändå back. Naturlig avgång är en sak, att
medlemmar väljer bort oss mer besvärande.
Det här är en uppgift för oss alla att bita tag i.
Vi talar mer om detta på höstmötet.

Höstmötet
Kallelsen till höstmötet i Härnösand har gått
ut så där finns inte mycket att
tillägga annat än att Anna
Werkelin Ahlin som är rätt ny
som sakkunnig på riks kansli
kommer och pratar sex och
samlevnad med oss. Förhoppningen är att
många tar tillfället i akt att bekanta sig med en
ny pigg kraft i organisationen.

Information finns på distriktets hemsida.

Remissvar
Senast till den 15 september vill riks ha in
remissvar på reviderade stadgar och
handlingsprogram. Jag har inte fått in många
synpunkter, men när vi pratade om detta på
senaste styrelsemötet bestämde vi i alla fall att
lyfta bristen på förnyelse i stadgarna och att
handlingsprogrammet ser bättre ut än
tidigare, men att det tyvärr saknar någon
skrivning om organisationen.

Det var väl allt för nu. Hör gärna av er med
synpunkter om hur vi kan göra verksamheten
mer attraktiv. Tillsammans är vi PRO!

