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INLEDNING 

PRO Pensionärernas riksorganisation startade 1942 och har en 

verksamhet som vilar på två ben. Det är dels den verksamhet som varje 

förening bedriver tillsammans med sina medlemmar och dels den 

intressepolitiska verksamhet som avser att förbättra en samhällsutveckling 

som främjar pensionärers livsvillkor. PRO är en partipolitiskt obunden 

organisation som vill påverka. Samhället står ständigt inför nya 

utmaningar vilket gör PRO:s roll är lika relevant i dag som vid starten 

1942. 

 

PRO Gävleborg har just nu 46 föreningar med något mindre än 16 

000 medlemmar i regionens 10 kommuner och PRO har en 

samorganisation i varje kommun, utom Ovanåker som har endast en 

förening. Flera av föreningarna har haft verksamhet från PRO:s start 1942. 
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PRO Gävleborg har en organisation med Råds- och verksamhetsansvariga 

för olika intresseområden, med syftet att genom stöd och samarbetet med 

föreningarna fokusera på aktuella frågor inom rådens verksamheter. 

Regionala pensionärsrådet RPR, Trafik- och Säkerhetsrådet, Hälso- och 

Friskvårdsrådet, Konsumentrådet, Studierådet, Kommunikationsrådet och 

Medlemsrådet. Dessutom finns utsedda ansvariga för Försäkringar, 

Trippelskrapet, PRO-vetarna, Bowling, Boule, Golf, Bridge, Orientering. 

För det stödjande arbetet till PRO Gävleborgs verksamhet får distriktet ett 

ekonomiskt bidrag från Region Gävleborg. 

 

Året 2020 har i hög grad präglats av Covid-19 virus och den pandemi som 

bröt ut i början av året. Ett faktum som på ett avgörande sätt har hindrat 

PRO Gävleborgs föreningsverksamhet och de rådsverksamheter som ingår i 

distriktets styrelse.  

 

Folkhälsomyndighetens kraftfulla budskap till landets befolkning har varit: 

tvätta händerna, håll meter-avstånd till andra personer och undvik trängsel. 

PRO:s medlemmar och andra som ingår i den riskgrupp som benämns 70-

plus, har särskilt uppmanats undvika kontakter med andra personer. Detta 

har kraftfullt hindrat gemensamma aktiviteter inom PRO under hela året.  

 

En positiv effekt av den annars negativa utvecklingen har dock varit att 

den digitala kunskapen har utvecklats i PRO Gävleborgs organisation. 

Möten har i stor omfattning genomförts via digitala plattformar som bl.a. 

Messenger, Teams och Zoom. Med de tre angivna samarbetspartnerna har 

det också i hög grad varit kontakter genom digitala plattformar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intresseföreningen PRO Folkhögskola i Gysinge 
Bli medlem! 

Intresseföreningens uppgift är att stödja 
PRO Folkhögskola ekonomiskt 
genom att bidra till mervärde för 

kursdeltagarnas 
trivsel, utrustning och material 

PRO-föreningar betalar två kr/medlem och år Enskild 
medlem 40 kr/år  

Ständigt medlemskap 300 kr 
intresseforeningen@pros.fhsk.se 

mailto:intresseforeningen@pros.fhsk.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Styrelsen för PRO-distriktet i Gävleborg får härmed lämna följande 

berättelse för verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelsen 

Ordförande Anita Walther  Gävle 

Vice ordförande Ralf Ivarsson  Ovanåker 

Kassör  Barbro Berglind  Sandviken 

Sekreterare Rolf Lundin  Arbrå 

Studieorganisatör Kristina Berg   Storvik 

Övriga ledamöter Tord Tallmarker  Söderhamn 

Maj-Britt Norlander  Hudiksvall 

Sylvia Bodin  Årsunda 

Margareta Herdin  Gävle 

Bengt-Åke Lindblom Åshammar 

Ulf Boström  Järbo 

Ersättare 

Lena Wejander Gävle, Lennart Canskog Loos, Margareta Stenberg, 

Storvik. 

 

Arbetsutskottet 

Anita Walther, Ralf Ivarsson, Barbro Berglind, Rolf Lundin, Kristina 

Berg. 

 

Revisorer Ulf Torstensson  Kilafors 

  Torbjörn Bodare  Iggesund 

 

Ersättare Bernt Eriksson  Gävle 

  Margareta Wigren   Sandviken
  

PRO:s Representantskap 

  Anita Walther  Gävle 

  Barbro Berglind  Sandviken 

 

Ersättare PRO:s Representantskap 

  Rolf Lundin  Arbrå 

  Tord Tallmarker  Mo Bergvik 
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Regionala pensionärsrådet 

Sammankallande Tord Tallmarker  Mo-Bergvik  

Anna-Lena Wannberg Sandviken 

  Maj-Britt Norlander  Hudiksvall 

 

Ersättare Regionala pensionärsrådet i vald ordning 

  Kerstin Wadelius  Gävle 

  Jan-Olov Strandell  Ovanåker 

  Lisbeth Persson  Ockelbo 

 

Valberedning 

Sammankallande Sven-Erik Jansson  Marmaverken 

  Anna-Maria Winblad Järvsö 

  Sonia Larsson  Ljusne 

  Nils-Georg Olsson  Bollnäs 

  Kerstin Wadelius  Gävle 

  Lars Josefsson  Sandviken

  Ann-Britt Wikman  Ockelbo 

 

 

DS Distriktsstyrelsen och AU Arbetsutskottets möten 

Detta pandemi-år har ju förändrat förutsättningarna för att hålla möten. 

De flesta av årets DS och AU har genomförts genom telefonmöten och 

genom Teams digitala plattform. Den digitala kompetensen har med 

andra ord tagit plats och givit oss möjlighet att bedriva mötesverksamhet.  

 Under 2020 har DS haft 8 protokollförda möten. Planeringsmötet som 

alltid hålls i samband med styrelsemötet i maj utgick på grund av rådande 

pandemirestriktioner. I stället genomfördes den planeringsdagen i aug. 

Styrelsen har också haft telefonsammanträde med Råds- och tävlings-

ansvariga, Telefon- och Teamsmöten med ordf. för samorganisationerna 

och planering för två fysiska ordförandeträffar med föreningar varav en 

gick att genomföra i aug, innan nya restriktioner stängde den möjligheten.  

 

AU har haft 10 protokollförda möten. AU har också haft gemensamma 

träffar med AU i Dalarna, Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och 

Värmland. Där har diskuterats frågor som medlemsstatistik, förnyelse av 

föreningarnas verksamheter, regionbidrag, Gysinge folkhögskola och 

tillhörande studieråd samt Riks organisationsutredning. 
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Medlemsantal 

PRO Gävleborg hade den 31 december 2019, 16 256 medlemmar i 47 

föreningar men till 31 december 2020, sjönk det till 16 120 medlemmar i 

46 föreningar i huvudsak på grund av inställda aktiviteter under 

Coronapandemin 

 

Distriktets årsmöte 

Årsmötet 2020 kunde inte hållas som planerat på grund av rådande 

pandemi-restriktioner. På förslag planerades och genomfördes årsmötet 

”per capsulam” genom att röstsedlar skickades till föreningarnas 

ombud. Vid det formella årsmöte 2020-06-05 närvarade ordförande, 

sekreterare och två rösträknare som tillika var justerare när kuverten 

öppnades och rösterna räknades. Ett årsmötesprotokoll upprättades och 

justerades av rösträknarna. 

 

Distriktets höstmöte 

Höstmötet 2020 genomfördes på samma sätt som årsmötet. 

Föreningarnas valda ombud skickade in sina röstsedlar vilka sedan 

räknades 2020-11-05 och valen sammanställdes i ett protokoll, som 

justerades av rösträknarna. 
 

Representation 

PRO distriktets styrelse och arbetsutskott har i begränsad omfattning 

representerat vid ett fåtal årsmöten och andra medlemsmöten i 

samorganisationer och föreningar. Uppgiften har ofta varit att leda 

årsmöten och att ge information om vad som sker i distriktet. 

 

Anita Walther och Barbro Berglind har representerat PRO Distrikt 

Gävleborg i riksorganisationens representantskap. 

 

Anita Walther har deltagit i Folkhögskolans årsmöte som genomfördes 

digitalt. PRO Distrikt Gävleborg är representerade i ABF Gävleborg 

styrelse genom Kristina Berg med Anita Walther som ersättare. 

 

PRO Riks ordförande Christina Tallberg har under året haft återkommande 

träffar, via Zooms digitala plattformmed, samtliga 26 distriktsordföranden. 

Möten som har stärkt känslan av gemenskap i den PRO-verksamhet som är 

så annorlunda detta år.  
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Regionala Pensionärsrådet RPR 

Representant från PRO Gävleborg (Jan-Olov Strandell) har under 2020 

deltagit i fyra beredningsmöten med Region Gävleborgs ordförande för 

RPR där aktuella sakfrågor från distriktets medlemmar framförts för att 

sedan förberedas av Region Gävleborg och tagits upp som punkter på 

följande mötesdagordning. Det var planlagt fyra RPR-möten under året, 

två under våren och två under hösten. 

På grund av pågående Coronapandemi som fick sitt utbrott i mars 

kunde endast ett möte hållas planenligt. Det genomfördes som 

studiebesök på Gävle sjukhus. Där ingick på dagordningen en punkt 

”hälsoval”, vilket var första gången vi fick kännedom om att ett arbete 

med ny hälsovalshandbok pågick inom regionen.     

De följande tre RPR-möten som hölls under året genomfördes som 

digitala möten via Skype. Dock fanns möjlighet för högst åtta personer 

att personligt delta i mötet på Region Gävleborgs kontor i Gävle. Vid 

dessa möten informerades om hur pandemin fortlöpte i distriktet och 

hur sjukvården klarade det ökade trycket. Dessutom redovisades bl a 

hur planerna på nya sjukhusbygget i Hudiksvall och Gävle fortlöpte. Vid 

ett av dessa digitala möten informerades åter om den nya 

hälsovalshandbok som regionen planerade införa. 

En fråga som fick stor uppmärksamhet från pensionärsorganisa- 

tionerna i RPR var hur nya hälsovalshandboken presenterades. Region- 

fullmäktige skulle besluta i ärendet i slutet av 2020. Ledamöterna i RPR 

hade muntligt presenterats förslaget på två möten varav ett digitalt utan 

möjlighet att närmare fördjupa sig i dess innehåll och konsekvenser för 

våra medlemmar vid deras besök på hälsocentralerna. Både PRO och 

SPF Seniorerna protesterade kraftigt mot hur det hela handlagts av 

regionen och krävde att ärendet enligt det reglemente som finns 

upprättat mellan regionen och Regionala Pensionärsrådet i god tid skulle 

ha remitterats till pensionärsorganisationerna vars medlemmar kraftigt 

berörs av beslutet. 

Från PRO Gävleborgs sida utmynnade det i en insändare i länets 

samtliga dagstidningar där vi kraftigt protesterade mot att vi i strid mot 

gällande reglemente inte blivit remissinstans. 
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Onsdagen den 15 januari hölls en heldags utbildning för KPR och 

RPR ledamöter på CFL i Söderhamn. Utbildningen hölls av Carina 

Benjaminsson, PRO Riks och Tord Tallmarker, PRO Gävleborg. 

Ytterligare en utbildningsdag var planerad att hållas under hösten men 

fick p g a Cronapandemin flyttas till början av 2021 på CFL i Söderhamn. 

Återstår att se om pandemin avtagit så det blir möjligt – om inte så får vi 

återkomma om ny tid och plats. 

Samtliga mötesprotokoll och bilagor finns tillgängliga på PRO 

Gävleborgs hemsida eller på Region Gävleborgs hemsida. 

 

I rådet ingår sammankallande Tord Tallmarker Mo-Bergvik / Jan-Olov 

Strandell Ovanåker, Anna-Lena Wannberg Sandviken samt Maj-Britt 

Norlander Hudiksvall med ersättarna Kerstin Wadelius Gävle samt 

Lisbeth Persson Ockelbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierådet 

Under 2020 har nästan all planerad utbildning ställts in på grund av 

coronapandemin. En kurs för förtroendevalda i distriktet har genomförts. 

PRO har tillsammans med ABF hållit möten via olika digitala plattformar. 

ABF utbildar i Teams, en möjlighet att delta och lära innan vi kan hålla 

bra digitala möten och utbildningar. 

Studierådet ser fram emot att under 2021 kunna genomföra önskade 

utbildningar inom den studieplan som presenterats i Verksamhetsplanen 

för 2021. Och dessutom hålla både fysiska och digitala möten/utbildningar 

under 2021. 

 

I rådet ingår Kristina Berg, sammankallande, Storvik,  

Siri Nordquist Sandviken, Arja Rohlin Bollnäs, Margareta Herdin Gävle 

samt Ola Eriksson Järbo. Adjungerad från ABF är Annika Frölander. 
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Konsumentrådet 

Höstmötet 2019 antog konsumentrådet verksamhetsplan för 2019. I mars 

2020 drabbades landet av den Corona-pandemi som tvingade fram 

restriktioner som begränsade möjligheterna till PRO-aktiviteter. Ett virus 

som fick benämningen Covid-19 visade sig vara oerhört smittsamt och 

särskilt farligt för äldre människor. Konsumentrådets verksamhet under 

2020 har därför legat nere större delen av året.  

I september månad hade rådet årets enda möte i PRO:s möteslokal i 

Gävle. Vid det tillfället gick vi igenom innehållet i den nyutgivna 

”Handledning för konsumentansvariga i PRO”. Den riksomfattande 

prisundersökningen ställdes in detta år. Istället för en traditionell 

prisundersökning planerades en jämförande undersökning mellan att 

handla små- och storförpackningar. Undersökning fick skjutas framåt i 

tiden på grund av ökad smittspridning. 

Sammankallande för rådet har deltagit i utbildningen Tryggare 

ekonomi på äldre dar 13 oktober samt central kurs för 

konsumentansvariga 4 november. Tryggare ekonomi på äldre dar 

samordnas av Finansinspektionen i samarbete med Gilla Din Ekonomi, 

ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar 

runt privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi. 

Deltagarna utbildas till vidareinformatörer.  

Kursen 4 november handlade bl a om PROs handledning i 

konsumentfrågor, 2020 års prisundersökning samt att handla på nätet. 

Konsumentrådet kommer erbjuda samorganisationerna och 

föreningarna att ta del av innehållet i utbildningarna när vi åter kan 

träffas fysiskt. 

 

I rådet ingår Lena Wejander, sammankallande, Britt-Mari Linder 

Sandviken, Eva Pettersson Ockelbo samt Anita Walther Gävle. 
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Medlemsrådet 

Det har visat sig att PRO-kontakt och Medlemsrådet i stort förmedlar 

och jobbar efter samma budskap och intentioner. Mot den bakgrunden 

beslutade distriktsstyrelsen 2020-03-04.  att slå ihop de två råden till ett 

Medlemsrådet.  

Medlemsrådets uppgift är att stödja föreningar och 

samorganisationer i arbetet att värva nya medlemmar och även behålla 

dem. Detta sker i huvudsak genom utbildningar av medlemsansvariga 

samt ekonomiskt stöd vid medlemsvärvning. Därutöver ska rådet 

sammanställa en idèbank för bra aktiviteter som främjar till 

nyrekrytering och trivsel för medlemmarna. 

Genom de restriktioner som finns på grund av pandemin har inte 

mycket av verksamheten kunnat genomföras. 

Vi får nu bara Hålla ut, Hålla avstånd och innerligt hoppas på att 

2021 års verksamhetsberättelse ska gå i ljusare tonart.  

 

I rådet ingår Sylvia Bodin Årsunda sammankallande, Susanne Falk 

Gävle, Barbro Berglind Sandviken, Birgitta Jonsson Bollnäs samt en 

vakans från norra Hälsingland. 
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Trafik- och Säkerhetsrådet 

Det har varit ett mycket annorlunda år där så gott som hela Sverige 

stängdes ner från mars månad och till årets slut på grund av den 

Coronapandemi som härjar i landet med stort antal smittade, sjuka och 

avlidna i Covid-19. I distriktet inställdes i mars nästan alla föreningarnas 

månadsmöten och andra aktiviteter för att undvika smittorisken.  

Detta i sin tur medförde att ett flertal inbokade föreläsningar ute i 

föreningarna under våren i ämnet ”säkerhet i vardagen” inställdes.  

Dock hann tre föreningar få information om trafiksäkerhet, 

fallolyckor och åldringsbrott innan stoppet för möten infördes. 

Rådet hann under året delta i ett möte i februari med NTF 

Gävleborgs Äldreråd i NTF Gävleborgs lokal i Sätra i Gävle.  

De planerade Äldrerådsmöten och mötet med Regionala 

Äldrerådet som var tänkta att hållas under våren och hösten 2020 

ställdes in. Även planerad utbildning för trafik- och säkerhetsombud för 

föreningarna sköts på framtiden med hänsyn till hur Covid-19 utvecklar 

sig. Närmast planerade möte med Äldrerådet är daterat till 27 januari 

2021 men det återstår i dagsläget att se hur pandemin utvecklar sig i 

distriktet om mötet kan bli av. 

Vi i Trafik- och Säkerhetsrådet hoppas givetvis på en snar återgång 

till det normala livet nu när vaccin är på plats så att verksamheten 

kommer igång normalt igen 2021. 

 

I rådet ingår Tord Tallmarker, sammankallande, Mo-Bergvik, Gunnar 

Åkerström Valbo, Britt-Marie Linder Sandviken samt Kurt Jonsson 

Bollnäs. 
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Kommunikationsrådet 

I rådet finns IT-ansvarig och Webb-ansvariga som tillsammans ska 

samordna all utbildning och användning av hemsidor, medlemssystemet 

Hjördis, samt kommunikation via e-postsystemet. Rådet ger information 

till alla våra medlemmar via olika kanaler.  K-rådet har haft 4 möten 

under året där vi planerat kommande aktiviteter. 

Under det mycket speciella året 2020 då fysiska möten stoppats 

från mars på grund av Coronapandemin, har vi ändå gjort stora 

framsteg vad gäller hantering av medlemssystemet Harald och 

webbverktyget Sitevision. Vi har genom flera fysiska möten och några 

digitala möten utbildat föreningarnas och samorganisationernas 

ansvariga att hantera hemsidan och webben på ett bra sätt. 

Under året har vi fått fram en mycket bra och levande hemsida där 

det förutom all information om distriktet och dess verksamhet även 

finns tillgång till utbildnings-material under fliken ”IT-information”. 

K-rådet har bistått i transformeringen från fysiska till digitala 

möten genom att lära ut hur Skype, Teams, Zoom och andra digitala 

mötesplatser kan användas. Vi har även startat utbildning i Harald och 

Sitevision digitalt i Teams. 

Vi har under 2020 gett ut 4 informationsblad med intressant 

information vilka nu har ersatts med ordförandebrev under senare delen 

av 2020 och framåt. 

Vi har genomfört utbildning av mer än 30 webbredaktörer under 

2020, där vi nått två tredjedelar av distriktets föreningar. Vid årsskiftet 

har nästan alla föreningar uppdaterade hemsidor. 

Vi har genomfört utbildning av nästan alla medlemsansvariga 

under 2020, och genomfört flera återträffar för att utbyta erfarenheter 

och lära ut nya delar av Harald allt efter som dom utvecklas. 

E-postsystemet används aktivt av drygt 30 föreningar – övriga vill 

fortfarande ha papperspost. Vid alla träffar med 

föreningar lär vi ut hur man läser den nya e-posten. 
 

I rådet ingår Rolf Lundin, Sammankallande, Arbrå, 

Ralf Ivarsson Ovanåker, Lennart Canskog Los, Ulf 

Lindman Valbo samt Kristina Berg Storvik 

 

 .
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Hälso- och Friskvårdsrådet 

Årets planerade utbildningsdag för friskvårdsansvariga i föreningarna 

flyttades först till hösten men Coronapandemins restriktioner för oss 

äldre gällde fortfarande när hösten kom och därmed blev det ingen 

utbildning. 

Ett utskick gjordes under våren till alla föreningar med 

uppmaningen att anordna aktiviteter i första hand utomhus, upprätta 

telefonkedjor, delta i gympapass via TV eller gå in på TV Play och ta del 

av både kultur o annat intressant, anordna tävlingar samt att på olika 

sätt motverka ensamhet. Det blev många nya friskvårdsaktiviteter i 

föreningarna beroende på att man inte skulle vara inomhus och det 

fungerade bra fram till hösten. Den 21 oktober deltog de flesta 

föreningarna med egna arrangerade tävlingar, korvgrillning mm i PRO 

Riks landsomfattande aktivitet med en allmän friskvårdsdag. 

Tre föreningar beviljades medel från socialstyrelsen för att bryta 

ensamheten. Det innebar utkörning av matlådor, jubileumsluncher m 

tillbehör till bostaden, kulturaktiviteter och sommarfester med max 50 

deltagare, cirklar med max 6 deltagare, qigong och medicinsk yoga i små 

grupper, jultårtor till äldreboenden mm. I september skickade 

friskvårdsgruppen uppmaning till alla föreningar om möjligheten att 

söka bidrag för 2021 hos socialstyrelsen för att fortsätta förebygga 

ensamheten hos äldre. 

Vid friskvårdsgruppens möte i oktober beslutades att ta nya tag 

nästa år och att bl a anordna två utbildningsdagar under 

sommarperioden för friskvårdsansvariga. 

2020 blev ett annorlunda år för många ensamma medlemmar men 

även ett år där intresset för framför allt nya utomhusaktiviteter ökade. 

    

I rådet ingår Maj-Britt Norlander sammankallande, Sonja Strandell 

Edsbyn, Birgit Lundberg Valbo samt Kerstin Odenryd Sandviken. 
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Reserådet 

PRO distriktet beslutade i augusti 2020 att inrätta ett reseråd som i första 

hand ska arbeta med de resor som distriktet ansvarar för d v s 

bussresorna till och från års- och höstmötena i distriktet. 

Resegruppens målsättning är att utveckla resandet som en positiv 

del av PROs verksamhet för att lära känna varandra och uppleva 

gemenskap även utanför den egna föreningen. 

PRO distriktet tecknade avtal med Viking Line med förhoppningen 

att dessa resor skulle komma igång under 2020. Tyvärr blev det inte så 

utan resegruppen fick begränsa arbetet till att hålla kontakt med Viking 

Line och avvakta med utskick till föreningar och samorganisationer. 

Reserådet har ej kunnat bjuda in reseansvariga, bussbolag och PRO 

medlemsresor till informations- och planeringsmöte under 2020 p g a 

pandemin. 

I distriktet har föreningarna anordnat egna resor med Cinderella 

och andra företag. Framför allt fick distriktets medlemmar möjligheten 

att ta del av ett antal endagarsresor i början av året samt under 

sommaren. 

 

I rådet ingår Maj-Britt Norlander, sammankallande, Hudiksvall Eva-Lise 

Berglund Hofors, Kerstin Wadelius Gävle, Ingegerd Nordlund 

Hudiksvall och Jana Wimark PRO kansliet i Gävle. 
 

 

Försäkringar 

Under året 2020 har lokalavdelningarna i Delsbo, Bergby och Hennan 

genom besök fått information om försäkringar. Målet att besöka 5 - 10 

lokalföreningar under året kunde på grund av Coronapandemien inte 

genomföras. Ett 20-tal telefonsamtal med lokalavdelningarnas 

medlemmar har genomförts under året.  

Jag har deltagit i en konferens angående försäkringar hos Söderberg 

& Partner´s på deras kontor i Stockholm den 10 mars 2020. 

PRO Riks hade en videokonferens måndagen 2 november 2020 för 

information om att Folksam blir PROs nya försäkringsgivare från och 

med 1 januari 2021. 

 

Försäkringsansvarig: Folke Eriksson, Ockelbo 
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Trippelskrapet 

Under detta annorlunda år 2020 med en pandemi, som gjort att vi inte fått 

träffats fysiskt på samma sätt som tidigare år, har PRO Gävleborg ändå 

lyckats sälja ca 16 500 lotter. Det är en minskning med 7 600 lotter mot 

föregående år, men BRA med tanke på förutsättningarna. Enda högvinst 

som gått till Gävleborg och såld av en PRO förening är en vinst på 10 000 

kr till Bjuråker. GRATTIS! Vi får ta nya tag år 2021 och hoppas att vi 

kommer igång med alla våra träffar och resor. 

 Under år 2020 blev det heller ingen träff för Trippelskrapsansvariga i 

länet, det brukar ordnas 2 träffar varje år.  

 Bra exempel på användning av lotterna är priser på tävlingar, gåvor 

vid uppvaktningar, avtackningar och uppmuntran till cirkelledare, 

förtroendevalda, styrelse m fl. Lös även in vinster från prenumeranterna. 

Det finns oftast heller inget köpmotstånd hos era medlemmar! 

 Möjligheten att sälja 5 lotter för 100 har varit till stor hjälp för 

föreningarna att sälja lotter trots en i stort sett utebliven mötes-

verksamhet. På mässor och andra utåtriktade aktiviteter kan man alltid 

sälja 5 lotter för 100 kr. Kontakta PRO Gävleborg för mer information. 

 

Ansvariga för Trippelskrapet är Margareta Stenberg Storvik samt Jana 

Wimark på PRO-kansliet i Gävle. 
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Tävlingsverksamheterna 

Tävlingsverksamheten är en stor del av det som skapar gemenskap och 

socialt umgänge och därför fortsätter PRO Gävleborg att utveckla dessa. 

 

 

PRO-Vetarna 

Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda år på grund av Corona-

pandemin. Det genomfördes dock många tävlingar i både Hälsingland 

och Gästrikland. Dessvärre blev både regionfinalerna och riksfinalen 

inställd. Inför 2021 blir det nya tag med hopp om att kunna genomföra 

hela tävlingen fram till och med riksfinalen.  

 

Tävlingsansvariga är Sven-Erik Jansson Marmaverken för Hälsingland 

samt Axel Andersson Hamrångefjärden för Gästrikland. 

 

 

Boule 

I början av 2020 spelades vinterboule som vanligt i Gävle -Sandviken –  

Årsunda – Ockelbo. Men allt stängdes ner första veckan i Mars. Under 

Maj - Oktober genomfördes det Corona-anpassad spontanboule i dom 

flesta föreningarna, men all tävlingsverksamhet blev nedlagd. 

 Samorg Sandviken ordnade prova på boule på nationella frilufts- 

dagen den 21 oktober men sedan blev allt spel nedlagt igen resten av 

året. 

 

Tävlingsansvariga är Hans Andersson Åshammar för Gästrikland. För 

närvarande finns ingen från Hälsingland. 
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Bowling 

Vinterbowlingen pågick till slutet av mars med träning i PRO Årsunda, 

PRO Sandviken, PRO Hofors och PRO Storvik i Gästrikland.  

I Hälsingland hade man några tävlingar på varsin hemmabana i 

PRO Bollnäs, PRO Iggesund, PRO Kilafors, PRO Ovanåker, PRO 

Sandarne och PRO Stråtjära – Holmsveden. 

Allt stängdes ned i slutet av mars och viss verksamhet togs upp 

efter sommaren men inga tävlingar genomfördes innan alla hallar 

stängdes för året. 

Tävlingsansvariga är Sven-Olof Lindqvist Årsunda för Gästrikland samt 

Folke Eriksson Sandarne för Hälsingland. 

 

 

Bridge 

De planerade aktiviteterna med ett kval och själva Riksmästerskapet i 

bridge blev inte av under 2020 på grund av Coronapandemin.  

 Vi ser fram mot aktiviteter under nästa år och att många av våra 

bridgespelande medlemmar då ställer upp i kvalet. 

 

Tävlingsansvariga är Ingegärd Eriksson Gävle för Gästrikland, Anita 

Lööf Gävle samt Zennica Hammar-Albom Bergsjö för Hälsingland. 
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Golf 

Detta pandemiår, 2020, har i stort varit positivt för golfsporten. En 

aktivitet som kunde genomföras utan trängsel och dessutom utomhus. 

Tävlingsverksamhet tilläts från och med den 1 juli. Däremot rådde det 

tveksamheter kring tävlingsverksamhet för golfare över 70 år som nu 

räknades till riskgrupp. 

Vi PRO-ansvariga planerade in våra tre kvaltävlingar i Bollnäs, 

Gävle och Hudiksvall. På riksnivå planerades också för RM i Värmland. 

I juni kom så beslutet att inga tävlingar skulle genomföras som 

medförde resor till annan ort. Inga kvaltävlingar, inget riksmästerskap 

alltså. 

Då intresset för sporten har ökat i hela landet ser vi med tillförsikt 

framåt då vi anar att de dyker upp fler utövare och fler tävlingssugna 

pro:are i vårt distrikt. 

 

Tävlingsansvariga har varit Anna-Greta Roos-Stridh för Hälsingland 

samt Kerstin Norlin för Gästrikland. 

 

 

Orientering 

PRO:s riksmästerskap i orientering 2020 ställdes in p g a rådande 

pandemi och inga andra tävlingar har skett under året. Under 

sommarsäsongen deltog många medlemmar i ”Hitta ut” orienteringen. 

Stadsorientering i bostadsområden blev en ny form som startade i 

många orter som Bollnäs och Hudiksvall och som visade sig få stort 

intresse och passar även de som går med kryckor eller rollatorer. 

 

Tävlingsansvarig har varit Maj-Britt Norlander Hudiksvall. I gruppen 

ingår Rolf Krohn Hudiksvall samt Rolf Lundin Arbrå. 
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Slutord 

2020 års verksamhet har präglats av Coronapandemi och restriktioner 

som utfärdats under året, där begränsningar i antal personer som kan 

träffas har resulterat i att de flesta av verksamhetens aktiviteter har 

ställts in.  

Håll avstånd, tvätta händerna och håll ut är ledorden på allas 

läppar. Samt att hålla så många möten som möjligt hemifrån med 

digitala verktyg. Vilket är en utmaning för många av PRO:s medlemmar. 

Medlemmars livssituation har så klart påverkats och för många 

resulterat i en icke önskad ensamhet. Situationer som fått betydelse för 

föreningarnas möjlighet att möta den utvecklingen.  

Möten i stora grupper har ju varit omöjliga att hålla och bl.a. 

hindrat genomförande av både årsmöten och höstmöten. Genom beslut i 

PRO Riks styrelsen har det genom dispens från stadgarna, för nya tider 

och andra sätt att genomföra angivna möten, varit möjligt att hantera 

situationen. 

Under året har DS också utarbetat ett remissvar på förslaget från 

Riks organisationsutredningen i steg 2, om förändringar av PRO:s 

organisationsstruktur och arbete. 

Under 2020 har alla föreningar utbildats i ett nytt medlemssystem 

och ett nytt verktyg för att skapa attraktiva hemsidor på webben. Trots 

alla mötesrestriktioner har det genomförts ett antal fysiska träffar som 

dock i slutet av året övergick till digitala träffar. 

PRO Gävleborg lämnar 2020 med en ökad digital kunskap jämfört 

med årets början.  Distriktets AU och styrelsemöten har till största delen 

genomförts via telefonmöten och Teams digitala plattform. En klart 

positiv effekt av den Coronapandemin som i andra sammanhang varit 

negativ för verksamheten.  

Distriktsstyrelsen tackar alla medlemmar, föreningar, samorganisa-

tioner, förtroendevalda och andra samarbetspartners för gott arbete och 

goda insatser under året. Med detta överlämnar styrelsen 2020 års verk-

samhetsberättelse och ser fram emot 2021 där arbetet med att utveckla 

verksamheten fortsätter. Vi ser också fram emot ett fortsatt aktivt 

rekryteringsarbete, som leder till ökat medlemsantal och därmed ökad 

styrka för PRO:s intressepolitiska röst i opinionen. 
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PRO Gävleborg 24 mars 2021 

 

 

 

………………………..      ……………………………      ……………………... 

Anita Walther Barbro Berglind Rolf Lundin 
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Kristina Berg Ralf Ivarsson              Maj-Britt Norlander 

Studieorganisatör Vice ordförande         Ledamot 

 

 

 

………………………..      …………………..………      ……………………….. 

Tord Tallmarker Ulf Boström  Sylvia Bodin 

Ledamot Ledamot Ledamot 
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Margareta Herdin       Bengt-Åke Lindblom 

Ledamot          Ledamot 
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