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så att alla förtroendevalda och andra berörda får del av 
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Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig pfd utan bilder. 

Ladda ner PDF här 
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Senaste nytt om Harald 

Avisering för nya medlemmar från och med 1 oktober (“fjärdekvartalare”)  

Nya medlemskap som registreras efter den 1 oktober betalar inte medlemsavgiften för det 

innevarande året. Även om vi är måna om att få in medlemsavgifter till PRO är det en viktig 

del i marknadsföringen av PRO som genererar fler medlemmar.  Medlemskap som 

registreras efter den andra oktober aviseras med årsaviseringen i februari.   

  

Medlemmar som har en skuld som understiger 50 kronor aviseras inte  

Att avisera är mycket kostsamt och för att spara på medlemmarnas pengar skickar vi inte 

ut avier där beloppet understiger 50 kr. Det betyder att beloppet inkluderas i 

nästkommande årsavisering, förutsatt att medlemmen inte gjort ändringar som gör att 

beloppet överstiger 50 kr innan dess. Det här innebär också att föreningar inte får 

medlemmens avgift förrän den är betald. Ni ska alltså inte påminna medlemmar som har 

en skuld som understiger 50 kronor om utebliven betalning.   

  

Exempel: Anna Andersson har fått en avi på 300 kr för sitt huvudmedlemskap i januari 

2022. Anna betalar avin i februari och skapar sedan ett sekundärt medlemskap i en annan 

förening i mars som kostar 30 kr. Eftersom Annas skuld endast ligger på 30 kr i mars 

skickas det inte ut någon avi under 2022. Avgiften på 30 kr debiteras retroaktivt vid 

årsaviseringen 2023.  

  

Rapporten ”Medlemmar – inte betalat”  

Vi får många frågor om rapporten ”Medlemmar inte betalat”. Vår rekommendation är att ni 

inte använder den nuvarande rapporten. Vi arbetar på att ta fram en ny rapport som 

uppfyller era behov. Kom även ihåg att vi på Riks alltid skickar nya avier till de medlemmar 

som inte betalat medlemsavgiften.  

  

Viktigt att känna till är att rapporten visar medlemmars totala skuld, vilket även inkluderar 

avgifter till andra föreningar. Rapporten uppdateras enbart när betalningsfristen har löpt 

ut.   

Exempel  



 

1.  Medlem debiteras 290 kr för medlemskapet 2022-05-02 med förfallodatum 2022-05-31.  

2.  Medlem betalar in medlemsavgiften 2022-05-03.  

3.  Betalningen blir synlig i rapporten 2022-06-01.  

 

Betalningsfristen sammanfaller i regel med förfallodatum för avisering. Om vi ändrar 

medlemskapet ändras dock även betalningsfristen.  

 

Stadgar 

Inom kort kommer det gå att beställa stadgar i ett fysiskt häfte eller utskrivningsbar PDF i 

PRO-butiken. Stadgarna gäller från och med den 1 januari 2023. 

Det finns flera förändringar i stadgarna, flera är för att minska på kraven och öka 

frivilligheten för föreningar. Tex är höstmöte borttaget som krav men får gärna arrangeras, 

och då använda moment och föreningsmöte/extra distriktsmöte. 

Som medlem i en förening har du möjlighet att delta i andra föreningars aktiviteter 

 Varje PRO-medlem har medlemskap i en förening. Från och med den 1 januari 

2023 är medlemmar välkomna att delta i andra föreningars aktiviteter. 

 Medlem i förening har förtur till aktiviteter om det finns begränsningar till exempel i 

antal som kan delta.  

 Vid ett årsmöte ska föreningens egna medlemmar i första hand delta.  

 Endast föreningens medlemmar har rösträtt på års- och medlemsmöte. 

Medlem från annan förening kan inte räkna med att få ta del av eventuella 

kostnadssubventioner som erbjuds föreningens medlemmar. 

 Förening kan ta ut en avgift, alternativt högre avgift, från PRO-medlemmar som inte 

är medlem i föreningen om föreningens medlemmar får en kostnadssubvention. 

 PRO-distriktet Stockholm har tillämpat deltagande i andra föreningar under flera år. 

Distriktet ser det som en fin medlemsförmån och en möjlighet för föreningen att 

värva sekundärmedlemmar. 

Stödmedlem 

 Gäller från och med den 1 januari 2023 

 Vi anpassar så långt det går efter nuvarande IT-system 

 Stödmedlem kan alla mellan 18 – 65 år vara 

 Avgiften är 250 kr/år 



 

 Stödmedlem är medlem i riksorganisationen, inte i förening eller distrikt.  

 I stödmedlemskapet ingår: Nyhetsbrev från ordförande Åsa Lindestam, Nyhetsbrev 

från PRO Pensionären, webbtidning, en god jul-hälsning varje år där vi berättar vad 

stödmedlemmen har bidragit till under det gångna året. 

 Medlemskap övergår i vanligt medlemskap när hen fyller 65 år (en gång per år). 

Hänvisas till närmsta förening, men valmöjlighet finns. 

 Utvärdering hösten 2023.  

 Stödmedlem räknas inte i medlemsstatistiken, redovisas separat. 

Sekundärmedlem 

 Medlem i förening som har sitt huvudmedlemskap i annan förening 

 Denna medlem betalar föreningsavgift till berörd förening, övriga avgift betalas via 

den förening som hen är huvudmedlem i  

 Sekundärmedlem har samma skyldigheter och rättigheter som huvudmedlem har 

Frågor 

Har du frågor om stadgarna, vänd dig till Åsa Karlberg – asa.karlberg@pro.se 

 

 

 

PRO:s Deltagarolycksfallsförsäkring L304 

PRO riks har en centralt tecknad Organisationsförsäkring. Den innehåller bland annat en 

Deltagarolycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar i PRO. Försäkringen gäller vid 

olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet,  

vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av föreningen. 

  

Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som gäller vid ett försäkringsfall.  

 Powerpointpresentation 

 Försäkringsbesked 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('asa.karlberg@pro.se');


 

 Försäkringsvillkor 

Länk till information på Folksams hemsida  

(Läs mer under rubriken Försäkring för förbundet) 

Här kan du ladda ner mer information: 

Powerpointpresentation 

Försäkringsbesked_Deltagarolycksfallsförsäkring_förpensionärsgrupper 

Deltagarolycksfallsförsäkring L304 

 

 

2023 års Folksam-broschyr i PRO:s webbutik 

Nu finns 2023 års Folksam-broschyr att beställa eller ladda ner i PRO:s 

webbutik. Tillsammans med Folksam arbetar PRO för att kunna erbjuda medlemmarna 

riktigt bra försäkringar till rimliga kostnader. Den 12-sidiga broschyren beskriver vilka 

försäkringar man kan teckna. 

  

Broschyr medlemsinformation 

Länk till PRO:s webbutik 

 

  

Inspirationsmaterial för studieverksamhet 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=48ba6b81f4&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=64f68b0e77&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=83696adf7b&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=d8c63896dc&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=ad655fcea5&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=2905997dea&e=990139152e


 

Materialet är framtaget av PRO riks och innehåller över 30 förslag till inspirerande och kul 

studieverksamhet. Inom varje ämnesområde ges förslag och länkar till intressanta och 

användbara filmer, projekt, böcker och studiehandledningar. Bläddra igenom 

inspirationsmaterialet tillsammans i styrelsen eller studiekommittén när ni ska planera 

nästa års verksamhet. 

  

Länk till materialet på intranätet – Välj Studier 

 

  

 

PRO:s nationella friluftsdag 2023 – datum klart! 

Nu är datumet klart för nästa års nationella friluftsdag. Den genomförs onsdag 27 

september 2023. Boka in dagen i verksamhetsplanen redan nu! Vi hoppas att många 

föreningar, samorganisationer och distrikt hänger på även 2023. 

 

  

Aktuellt från medlemsutveckling 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=8774d60e3c&e=990139152e


 

Vilken fantastiskt fin Friluftsdag det blev. Vi samlar oss redan nu för att nästa års 

Friluftsdag/ PRO-dag den 27 september 2023. När vi får aktivitetskalendern att fungera, för 

alla, blir det lätt att söka upp föreningarnas olika aktiviteter på nätet. Då kommer vi att 

kunna rikta annonser till era närområden så att även de nyfikna ickemedlemmarna hittar 

er. Mer kommer om detta framöver. 

  

65-årsdata sista kvartalet ligger inne. Vi har haft några problem i Harald men de ska vara 

åtgärdade nu. 

  

Som vanligt kan ni skapa er egen folder ”Nyblivna pensionärer” med föreningen som 

avsändare, inne i mallverktyget. 

  

Därinne hittar ni nu också flera färdiga mallar bland annat: 

• En enkel affischmall 

• En enkel två eller ensidiga mall för utskick om aktiviteter, program etc 

Ni hittar en folder för värvning i intressepolitiska sammanhang och en annan för värvning i 

gemenskapssammanhang. 

  

Det är bra om ni använder rätt folder vid rätt tillfälle, de olika foldrarna har olika färg på sina 

talonger Det ger oss underlag på vilken typ av aktiviteter som lockar in flest medlemmar. 

  

Ni hittar allt om detta och hur ni loggar in till våra digitala mallar på intranätet 

pro.se/intranatet under Medlemsutveckling. 

 

 

Ny studiehandledning till boken Hela livet 



 

 

En ny studiehandledning presenterades 

och lanserades under den centrala kursen 

för distriktens studieorganisatörer i 

oktober. ABF har tagit fram 

studiehandledningen tillsammans med 

bokens författare läkaren Anders 

Rosengren. Studiehandledningen, som 

finns tillgänglig i ABF:s webbutik, 

innehåller ett upplägg för en studiecirkel 

med boken som bas. Som komplement 

hänvisas även till filmer och intervjuer i 

det internetbaserade Livsstilsverktyget, 

från Göteborgs och Lunds universitet, och 

som är tillgängligt som medlemsförmån 

för PRO:s medlemmar. Här kan du ladda 

ner studiehandledningen. 

  
 

 

 

Köp boken till rabatterat pris 

Boken Hela Livet – en läkares 

erfarenheter om hälsa, forskning och 

vardagens utmaningar låter dig följa med 

på en hisnande resa där de stora 

livsfrågorna vävs samman med små 

konkreta tips som gör det lättare att 

hantera vardagen. Boken kan under 

hösten köpas till ett kraftigt reducerat 

PRO-pris: 130 kr (ord. 229–279 kr). Porto 

tillkommer. Beställ en bok, eller 

sambeställ flera, via e-post 

till birgitta.abrahamsson@gu.se. 

  

 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=d5e0a0f510&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=f7cd8b5702&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=f7cd8b5702&e=990139152e
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('birgitta.abrahamsson@gu.se');


  

 

  

 

Ny rutin  –  beställ extra exemplar i god tid 

Beställ gärna extra exemplar av populära PROpensionären redan nu – med lång 

framförhållning. Från och med nummer 7/2022 måste alla beställningar göras i god tid. Det 

går inte längre, på grund av ekonomiska skäl, att göra beställningar efter sista datum för 

beställning. Sista datum för beställning av nummer 8/2022 är den 8 november och 15 

december för nr 1/2023. Extra exemplar skickas i fortsättningen enbart direkt från tryckeriet 

till föreningar och distrikt. 

Mer information och beställningsformulär hittar du här: 

Beställ exemplar för medlemsvärvning, aktiviteter och mässor - PRO 

  

Telefontid två dagar i veckan 

Från och med vecka 45 och måndag den 7 november, ändras telefontiden för 

medlemstidningen PROpensionären till två dagar i veckan: Måndagar och fredagar kl. 

10.00-11.00. Telefonnumret är detsamma: 08-701 67 09. 

Mejlaadress: propensionaren@pro.se. 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=ba56b35782&e=990139152e
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('propensionaren@pro.se');


  

 

PRO Folkhögskola  
Mer information om höstens kurser finns på vår hemsida www.profolkhogskola.se.  

Där kan du också anmäla dig till kurserna. 

Du kan också mejla till kurser@pros.fhsk.se eller ringa tel 0291-212 23, kl 10-12 och 13-15 

helgfri vardag för att få en anmälningsblankett. 

 

  

  

Nyårskryssning med Amsterdam 

Välkomna det nya året med en minnesvärd kryssning på floden Rhen och holländska 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=0e3c4077f4&e=990139152e
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('kurser@pros.fhsk.se');


 

kanaler ombord på vårt trivsamma fartyg M/S Leonora.  

Vi besöker den forna hansestaden Arnhem och kryssar via Utrecht till Amsterdam där vi 

välkomnar det nya året med en festlig nyårssupé och njuter vid tolvslaget av bubbel och 

glittrande fyrverkerier över Amsterdam från fartygets övre däck. 

  

Datum: 28/12 • 6 dagar 

  

Läs mer & boka 

https://www.promedlemsresor.se/Resor/Jul-Nyarsresor/flodkryssning--nyarskryssning-

med-amsterdam/ 

 

  

 

Inbjudan – Seminarieserie för dig som verkar inom 
ABF och ABFs medlemsorganisationer! 

Arbetar du med Outlook, Excel eller Powerpoint? 

Vill du lära dig mer om kommunikation, konflikt eller om lärande? 

Välkommen att delta på valfri föreläsning ur ABFs föreläsningsserie ”Kort om – ” 

• Excel (27 okt 13.00-14.00) 

• Powerpoint (2 nov 13.00-14.00) 

• Kommunikation (17 nov 13.00-14.00) 

• Konflikt (30 nov 13.00-14.00) 

• Lärande (13 dec 13.00-14.00) 

 

Du väljer själv om du vill droppa in och bara lyssna eller om du vill vara aktiv. 

Förtroendevalda, anställda eller aktiva cirkelledare är välkomna, ingen anmälan 

behövs. Upplägget är 45 minuter inledande föreläsning följt av 15 minuter för frågor och 

inspel.Föreläsningarna kommer även att släppas i redigerat format. 

Läs mer i programbladet! 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=c0dd22a49c&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=c0dd22a49c&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=a311bfc030&e=990139152e


  

 

Månadens erbjudande november 

  

Julen nalkas ombord på Tallink & Silja Line 

Kom i julstämning under en vinterkryssning till vackra Helsingfors eller mysiga Tallinn. 

Ombord på fartyget väntar avkoppling, utsökta matupplevelser, julshopping och härlig 

underhållning. Du får också hela 7 timmar i land för att upptäcka de fantastiska 

destinationerna. 

Just nu* får du som medlem i PRO 50% rabatt på hytten fram t o m 31/1 2023 vid 



 

förbokning av minst en buffémiddag. 

Reser du 17 november-24 december kan du avnjuta ett härligt julbord i Grande Buffet 

med utsikt över den gnistrande vinterskärgården. 

Läs mer och boka via PROmervärde.se 

*Bokningsperioden 1–30/11 2022 

 

  

 

Var redo för vintern med däck från Euromaster – köp 
4 däck till priset av 3 

Euromaster erbjuder allt inom däck och fordonsservice på deras 100 anläggningar över 

hela landet. 

 

När höst slår om till vinter och däckskifte står för dörren har Euromaster ett erbjudande till 

PRO:s medlemmar – köp 4 däck till priset av 3 under perioden 1–30/11 2022.* 

 

* Erbjudandet gäller däck från Kumho, Falken och BFGoodrich. Kan ej kombineras med 

andra erbjudanden eller kampanjer. Lokala avvikelser kan förekomma. 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=e3de1eb884&e=990139152e


 

 

Nästa nummer av PRO informerar 

Nästa nummer kommer ut 29 november 2022. 
  

 

  

 


