PRO informerar, mars 2018.

Viktigt: Inloggningssystemet på
PRO.se ändras 16 april
Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft, DSF, dataskyddsförordningen som ersätter
nuvarande personuppgiftslagen, PUL. Den nya lagen ger ett stärkt skydd för våra
medlemmar som finns i våra dataregister, den ställer även högre krav på oss som registrerar
och hanterar personuppgifter.
PRO tycker att detta är mycket positivt då vi än mer värnar om våra medlemmars trygghet
och säkerhet i våra IT system och hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter. I
direktivet gäller även hårdare regler för vem som får se personuppgifter och varför. Som
förberedelse att följa direktivet kommer inloggningsförfarande ändras till
att bli personligt istället för en föreningsinloggning.
Den 16:a april 2018 kommer samtliga föreningsinloggningar stängas.
Distriktet, samorganisationen eller föreningen sänder ett mail till
inloggning@pro.se och anmäler vem som arbetar med Hjördis och behöver
kunna logga in, därefter kommer en bekräftelse med en länk till ett
webbformulär, där finns information om PRO:s policy och Dataskyddsförordningen. På
formuläret bekräftar ni att ni tagit del av informationen, därefter sänds inloggningsuppgifter
till er.

Har du inte fått din avi från PRO? Kontakta PRO riks.
PRO har skickat ut alla avier och tidningar som vanligt till Postnord. Men utskicken har inte
nått fram till alla mottagare. Om du saknar avi kontaktar du PRO riks på telefon: 08-701 67
00. Vi beklagar de olägenheter som detta orsakat, men felet ligger inte hos PRO.
Dessvärre kan PRO inte veta vilka som inte har fått sin avi, därför måste ni som är drabbade
höra av er till oss på PRO riks så hjälper vi er gladeligen.
Den som inte fått en avi ska alltså höra av sig till medlemsavdelningen på PRO Riks för
att få en avi. E-post: medlemsregister@pro.se
Telefon: 08-701 67 00

PRO bjuder in till konsertturné med Pugh!
PRO bjuder nu in till konsertturné med Pugh Rogefeldt på tolv orter i Sverige under våren
2018!
För att vi ska få en jämn fördelning av både befintliga PRO-medlemmar men även ge
chansen till potentiella, nya medlemmar, kräver vi ett användarnamn och lösenord för att
våra medlemmar ska kunna boka sina biljetter.
För befintliga PRO:are krävs alltså antingen föreningens inloggningsuppgifter,
intranätslösenord eller kampanjlösenord.
Välj något av dessa alternativ nedan eller exempelvis föreningens inloggsuppgifter för att
logga in och boka biljetterna.
Intranätsinlogg:
Användarnamn: pro
Lösenord: pensionaren
Kampanjinlogg:
Användarnamn: pugh
Lösenord: rogefeldt
Klicka här nedan för att boka biljetterna och hitta all övrig info:
http://pro.se/pugh/
Om du stöter på problem så ringer du: 070-316 04 55
Det går inte att lämna meddelande på telefonsvarare, skicka gärna sms. Telefontid månfre: 15.00-16.00

Information om
valårskampanjen 2018
Pensionen blir inte alltid som man tänkt sig. Istället för att kunna leva tryggt efter ett långt
yrkesliv har alltför många pensionärer svårt att få vardagen att gå ihop. Ingen ska behöva
känna oro inför att gå i pension. Under 2018 ska vi få fler politiker, inte minst äldre
kandidater, att lyfta frågan i sina respektive partier. Vi har som mål att göra detta så att en
bredare allmänhet, även yngre och yrkesverksamma förstår att detta även berör dem. Det
gör vi bäst tillsammans!
Några av distrikten drar igång redan i mars men den 18 april är det dags att mobilisera hela
PRO till vår kampanjdag.
Innan den 9 mars kommer samtliga distrikt att få valårsmaterial såsom roll ups, flyer, folder
och affischer samt en kampanjbeskrivning där vi berättar om inplanerade aktiviteter.
Den 2 april lanserar vi www.medgesej.se där vi bland annat ska ha en rikstäckande
namninsamling.
Vill du ta del av valårsarbetet i exempelvis din förening vänd dig till ditt distrikt som kan
bistå er förening med material!

PRO ger MUF svar på tal i debattartikel
om pensionerna i Dagens samhälle
"MUF påstår att kvinnor är gynnade för att de får
en garantipension på högst 8076 kronor per
månad. Det är verklighetsfrånvänt", skriver PRO:s
ordförande Christina Tallberg i Dagens samhälle.
”MUF:s ordförande Benjamin Dousa försöker
ställa grupper mot varandra och påstår att PRO
diskriminerar unga genom att ställa krav på
förbättringar för äldre personer. PRO ser inte
någon motsättning mellan människor i olika åldrar eller att äldre ska slåss mot unga om
resurser – att slåss för en pension det går att leva på kommer i hög grad att gynna dagens
unga”, skriver Christina Tallberg, ordförande PRO.

Här kan du läsa hela debattartikeln: http://pro.se/pension/Nyhetsarkiv/PRO-ger-MUFsvar-pa-tal-i-debattartikel-om-pensionerna-i-Dagens-samhalle/

PRO:s kongress 2018 – uppdaterad
information finns ute nu
Den 15-17 juni 2018 genomför PRO den 22:a kongressen på Clarion Hotell Arlanda.
Omkring 250 ombud från PRO:s distrikt beslutar om PRO:s verksamhet och
organisation på kongressen. Exempelvis handlingsprogram, med de intressepolitiska
frågor som ska drivas och ett organisatoriskt program.
Sista dag för att lämna in motioner var den 8 december 2017 och det kom in 322
motioner.
Dessutom kommer riksorganisationens styrelse lägga förslag på bland annat
handlingsprogram, stadgar och medlemsavgiftens storlek.
Surfa in på http://pro.se/Kongress-2018/ för att läsa mer och få aktuell information
under våren.

Platser finns kvar till kursen
”Kassörer och revisorer”
Vi har platser kvar på kursen ”Kassörer och revisorer i styrelse” söndag den 25 mars
– torsdag den 29 mars.
Kursen vänder sig till kassörer och revisorer. Vi diskuterar samarbetet, repetition och
övningar i Vismaprogrammet samt arbetar med specifika redovisningsmodeller för
bl.a. skraplotter, inventarier mm. Genomgång av PRO-försäkringar, information om
medlemsregistret, intranätet m.m.
Dan Karlsson från PRO riks deltar och informerar om stadgar, handlingsprogram
samt annan intressant information från PRO Riks.
Anmälan gör du via hemsidan: www.pros.fhsk.se Under fliken Kurser finns
formulär att fylla i och skicka från sidan.

Kostnad; 2770 kr om du är PRO medlem och 2470 kr för medlem
skickad av sin förening, 735 kr för dagkursare.

Registrera uppdrag och
ansvarsområden i Hjördis
Nu är det tid för föreningarnas, samorganisationernas och distriktens årsmöten och därmed
dags att registrera nya förtroendeuppdrag och ansvarsområden i vårt medlemssystem
Hjördis.
• Förtroendeuppdrag är styrelseuppdrag, och de är reglerade i våra stadgar.
• Ansvarsområden är övriga uppdrag, som exempelvis medlemsansvarig,
friskvårdsansvarig och reseansvarig.
Ni som inte vet hur ni ska registrera i Hjördis kan som tidigare vända er till ert distrikt för att
få hjälp. Med detta nummer av PRO Informerar får ni blanketter ni kan fylla i och skicka till
ert distrikt. Det går också bra att fylla i formuläret som finns på intranätet.
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