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Avisering
Nu har vi precis avslutat en avisering med sista betaldatum den 20 oktober. För att
alla ska ha möjlighet att betala sin medlemsavgift under året kommer ytterligare en
avisering att genomföras. Lite beroende på när man blev medlem kommer
vissa fjärdekvartalare att få en avi för 2022 redan innan årsskiftet.
Uteslutningsdatum
Personer som inte har betalat sin medlemsavgift under året kommer i enlighet med
stadgarna att uteslutas innan året är slut. För att vi ska hinna med arbetet med
årsaviseringen sker detta i början av december.
Hedersmedlemmar
För hedersmedlemmarna är det även fortsatt så att visa avier skickas till
medlemmen själv och inte till föreningen.

PRO säljer Gysinge Herrgård till Jula
Jula Hotell & Konferens AB tar över fastigheten och näringsverksamheten i
Gysinge. Överlåtelsen sker den 10 januari 2022. Julas mål är att starta en ny
hotellverksamhet på samma sätt som nu bedrivs i fastigheten. PRO Folkhögskolan
har sitt säte i Gysinge och ambitionen är att folkhögskolan ska vara kvar i Gysinge.
Se även Christina Tallbergs ordförandebrev från den 20 oktober 2021.

PRO-kongressen 2022
Aktuell information finns på https://pro.se/om-oss/organisation/kongressen.html,
ta gärna för vana att kolla sidan emellanåt. Nu är sidan kompletterad med
information om nomineringar och val av ombud inför kongressen.
Beslut på kongressen 2018
Inte mindre än 322 beslut fattades på kongressen 2018. Många av dessa har
organisationen genomfört, några är vi på god väg att genomföra och några få
kommer kanske inte att genomföras alls på grund av olika skäl. Ett beslut som har
genomförts är ”uppföljning av kongressbeslut” som förbundssekreteraren har
redovisat en gång per år på representantskapet. Ett exempel på beslut som inte
har genomförts enligt kongressen mening är beslutet om Gysinge. I bifogat exceldokument kan du se vad som har hänt med besluten. Grönt betyder genomfört,
gult på väg att genomföras och rött ännu inte genomfört. Har du frågor om
uppföljningen så hör gärna av dig till Johanna Hållén.

Nomineringar inför val på kongressen
Brev med anmodan att nominera inför val på kongressen finns här. Nomineringar
ska vara valberedningen via Åsa Karlberg tillhanda senast den 1 april 2022.
Nuvarande ledamöter och ersättare är ännu ej tillfrågade om de står tillförfogande
för omval eller inte, detta kommer göras på det nya året.
Bilagor:
Anmodan att nominera

Medlemsutveckling
65-årsdata
Den 4 oktober fick alla föreningar möjligheten att ta ut en rapport i Harald på de
som fyller 65 år de sista kvartalet 2021. Det går även att kunna ta ut en rapport
med etikettmallar. Hur man bär sig åt har gått ut via mejl direkt till föreningarna.
Data på de som fyllt under Corona-tiden kommer vi att köpa in i början av 2022.
Mer info om detta kommer då.
Mall till 65-års brevet
På pro.se/medlemsutveckling hittar ni den mall ni kan använda som grund för det
så kallade 65-årsbrevet. Det är en enkel pdf där ni kan fylla på med den text ni
själva vill ha. Sedan kan ni mejla eller skriva ut på skrivare eller skicka till ett
tryckeri för vidare export till era presumtiva medlemmar.
Kampanj
Här hittar ni även den kampanj som just nu stöttar 65-årsutskicket. Jag kommer att
dela resultatet från kampanjen på den här sidan, när den gått klart i dec.
Övrigt material

I butiken hittar ni nu fortfarande 2 affischer i 3 olika utföranden var. De är gjorda
från de annonser som gick bäst i sommarkampanjen men de har också gjorts i var
sitt mer neutralt tilltal samt med utrymme för att skriva egna budskap. Beställ gärna
dem för era medlemsvärvaraktiviteter.
Medlemsraketen
Tillsammans ska vi bygga en 5-årig medlemsstrategi med hjälp
av ”medlemsraketen”. Detta har precis presenterats på representantskapet så vill
ni veta mer fråga era representanter där. En ”raketforskare” ska finnas från varje
distrikt. Mer information om detta kommer.
Med vänliga hälsningar Åsa Nordenskiöld, medlemsutvecklare

Enkät om musikanvändning i föreningar och distrikt
Inom kort mejlar PRO riks ut en enkät med frågor om hur musikanvändningen ser
ut i föreningar och distrikt. Svaren ska utgöra grund för hur mycket PRO Riks ska
betala till STIM. Idag är det PRO Riks som betalar årsavgiften till STIM för hela
organisationen. Det är viktigt att besvara enkäten så att PRO betalar rätt avgift till
STIM. Har ni frågor om enkäten så hör gärna av er till förbundssekreterare
Johanna Hållén, johanna.hallen@pro.se

Dyrt att använda bilder olovandes
Tyvärr har det visat sig att det fortfarande är föreningar som bryter mot
upphovsrättslagstiftningen genom att felaktigt använda bilder på till exempel
webbsidor. Allt bildmaterial är skyddad av upphovsrätten och all publicering av
upphovsrättskyddat material kräver att man har ett avtal med
upphovsmannen/fotografen eller en representant till exempel en bildbyrå. Det är
alltid den som publicerar materialet som är ansvarig för att man har de rättigheter
som krävs för att publicera bilden. Har man inte en giltig licens för publicering så är
det ett brott mot upphovsrätten och då kommer Copyright Agent framställa krav på
olovlig bildpublicering vilket kan bli dyrt för den förening som använder bilder
olovandes. Så var försiktiga och fråga alltid innan ni använder bilder som ni själva
inte har tagit.

Förlängd försäljningstid för 2021 års
Trippelskrapslotter
PRO Trippelskrapet förlänger försäljningstiden för 2021 års lotter då de nya
lotterna försenats och kan börja distribueras den 10 januari 2022.
Det innebär att till alla julfester och andra evenemang som föreningarna arrangerar
fram till jul kan vi sälja 2021 års lotter. Då redovisningstiden förlängs för 2021 års
lotter innebär det att föreningarnas redovisningar kan lämnas i samband med
utdelning av de nya lotterna.

Även vinstutbetalning av 2021 års lotter förlängs nu till den 30 april 2022. Aktuella
tider för just er förening får du via ditt distrikt.
Passa på och fyll lagret med lotter i föreningen – det finns miljonvinster kvar.

Inbjudan till riksdagsseminarium:
Vem tar ansvar för kontanterna – dags för lagstiftning
i handeln?
Riskerar kontanterna att försvinna för gott? Hur säkerställer vi kontanttillgången i
Sverige? Är tiden mogen för en lagstiftning, likt den i våra grannländer som
garanterar kunder att få betala med kontanter? Vem ska ansvara över frågan?
2 december kl.12.00-14.00
Inbjudan: Vem tar ansvar för kontanterna

Inbjudan:
Cirkelledarutbildning
Som ett första steg för att rusta organisationen för att få upp pensionsfrågan
på dagordningen inför valrörelsen erbjuder PRO tillsammans med PRO
Folkhögskola en fyradagars utbildning för cirkelledare:
HÖJ DEN ALLMÄNNA PENSIONEN!
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig i bifogad inbjudan.
29 november- 2 december
Inbjudan cirkelledarutbildning

Nytt nummer av PROpensionären ute snart
I PROpensionären nr 7/21 kan du läsa om två PRO:are som kandiderar till
riksdagen.
Dessutom i nr 7, som kommer ut fredagen den 12 november: Testa om du är
smartare än en PROvetare, Så fyndar du antikt & retro på internet, Tandhälsa –
därför är det så viktigt, Så minskar du risken för att bli utsatt för bedrägeri,

Resereportage från Gran Canaria, Tips om hur du debuterar som författare – och
mycket mer.
Nästa nummer av PROpensionären, nr 8/2021, utkommer den 10 december.

Nytt nyhetsbrev från NSK
Bifogat nyhetsbrev

Inbjudan:
Webbinarium om ABFs digitala närvarorapportering
Folkbildningsrådet har beslutat att samtlig verksamhet inom alla studieförbund from
1 januari 2022 ska rapporteras digitalt. Med anledning av detta så sker nu runt om i
landet insatser från ABFs avdelningar och distrikt för att underlätta denna
förändring. Som en komplettering till det lokala arbetet så anordnas två digitala
webbinarier av ABFs förbundsexpedition för att ge en bakgrund och en
grundläggande genomgång av hur den digitala e-tjänsten fungerar samt vilka stöd
och verktyg som finns att tillgå.
Medverkar gör Mikael Andersson och Kim Alvelius från ABFs förbundsexpedition.
Inbjudan avser samtliga aktiva eller blivande cirkelledare och förtroendevalda inom
PRO och SKPF.
På webbinariet kommer vi också att visa den nya film som ABF producerat:
Så fixar du e-listan! - YouTube
Filmen ska ses som ett inspirerande komplement till de mer informationstunga

introduktionsfilmer som också finns.
Webbinarierna är självklart kostnadsfria. Ingen föranmälan eller inloggning är
nödvändig. Bara klicka på respektive länk nedan så kommer du till mötet i
Microsoft Teams.
När?
Torsdag 18 november kl. 13.00-13.45 - Klicka här för att ansluta till mötet
Torsdag 25 november kl. 10.00-10.45 - Klicka här för att ansluta till mötet
Varmt välkomna!

Fira advent med ett traditionellt julbord på
Orangeriet!
Boka bord nu! Begränsat antal platser.

Läs mer

PRO Folkhögskola
Vi har fortfarande platser kvar till våra kurser i höst.
www.profolkhogskola.se
Du kan också anmäla dig till kurserna via hemsidan eller kontakta skolan för
blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291 - 212 23, helgfri vardag
10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se
Läs om höstens kurser
Folkhögskolan söker också personer som vill arbeta med kurser inom
föreningsutveckling - Digitalisering och Ledarskap!
Läs mer om utbildningen

Månadens erbjudande!
Fyll på med läsupplevelser. Vissa böcker underhåller medan andra ger kraft och
inspiration. Plocka ihop just din personliga mix av läsupplevelser ifrån Adlibris
sortiment. Är det svårt att hitta i bokdjungeln kan du låta dig guidas av Adlibris
kategoriserade boktips. Ta tillfället i akt under november då du som medlem i PRO
erbjuds köpa 3 utvalda pocket för 159 kr hos Adlibris. Du har dessutom 8%
medlemsrabatt (exklusive kurslitteratur, digitala böcker och presentkort).
Du hittar din rabattkod på PROmervärde.se

Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 23 november 2021.

