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Svar från PRO Distriktet Södra Älvsborg på PRO:s framtida 

organisation. 

 

PRO distriktet har utgått från medlemsnyttan och inhämtat synpunkter från 

medlemsföreningarna.  

 

Allmänt: 

Distriktet upplever att med den korta remisstid som står till förfogande är det svårt att samla 

synpunkter från våra medlemmar med tanke på att det inte är många föreningar som inte 

har möten mellan 15/12 2019 och 15/1 2020. Svar ska sammanställas och sändas till 

utredningsgruppen till den 15/2 2020. Med andra ord är remisstiden för kort. Inför 

utredningens nästa steg bör distriktet få besked om tidsplanen för steg 2, för att kunna 

förbereda våra föreningar. 

 

1:2 Uppdragets steg ett 

- Bör PRO ändra sin struktur för kongresser och representantskap? 

- Hur kan en framtida distriktsorganisation se ut? 

- Ska vi ha kvar samorganisationen som ett officiellt organisationsled i PRO? 

 

Distriktets resonemang: 

Utifrån medlemsnyttan upplever inte distriktet att en ändring av kongressperioderna med 

mindre antal deltagare skulle stärka medlemsengagemanget. Däremot tror vi att kongressen 

ska tydligare syssla med övergripande långtidsplaner (på ex 5 år) inom följande områden 

Ekonomi, medlemsutveckling, organisationsutveckling, påverkansutveckling av samhället. 

Distriktet upplever att den föreslagna distriktsorganisationen skulle bli för stor och avskräcka 

medlemmar från att engagera sig på grund av långa avstånd till distriktskontoret och de som 

arbetar där. (Troligtvis skulle distriktkansliet ligga nära en stor ort) En eller flera anställda 

skulle få omöjligt att besöka och ha kontakt med mindre föreningarna, samhörighet mellan 

föreningar och distriktsorganisationen skulle enligt vår uppfattning kraftigt försämras i 

synnerhet om samorganisationerna försvinner. Det blir mer av vi och dom samt svårt att få 

små föreningar att delta i en distriktsstyrelse eller på dess möten på grund av långt avstånd  

(i synnerhet i Norrland där man behöver övernatta om man ska på distriktstyrelsemöten).  

Det kan finnas anledning att förtydliga stadgarna i vad avser riksorganisation och dess kansli, 

distriktsorganisation och samorganisation. Distriktet har lyssnat med organisationer som 

ändrat sin organisation och där har det framkommit att underlaget för att ha fler anställda 

ökat men att man tappat medlemmar och färre på möten samt färre som engagerar sig. 

Detta går stick i stäv med vår ambition om att öka medlems inflytande och deltagande. 
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Om samorganisationen ska finnas kvar som officiellt organ i stadgar bör det förtydligas vad 

som är distriktets och samorganisationens arbetsuppgifter och ansvarsområden. De flesta 

föreningar i distriktet är för att samorganisationer ska finnas kvar och stärkas och inte 

försvinna särskilt om det blir större distrikt.  

 

Organisationsutredningens förslag: 1 - 6 

- 1/ Att övergå till två års intervall för kongresserna blir det svårt att uppleva tyngden 

med en kongress och att göra långsiktiga planer för PRO organisationen. Dock 

upplever föreningarna att det inte vore fel med färre deltagare på kongresserna. Det 

är en splittrad bild bland våra föreningar om man är för eller emot en ändring till av 

kongressperioden. PRO distriktet föreslår att nuvarande kongressperiod bibehålls, 

men det kan finnas en poäng med att ha ett påverkanstorg på kongressen där 

kongressdeltagarna ges möjlighet till fördjupad diskussion, med inriktning på en fem 

års plan med långsiktig planering. Frågan är vad ska PRO arbeta med för att stärka 

medlemmarna i samhället och privat.   

- 2/ Att kongressen beslutar om en femårig handlingsplan. I övrigt har vi inga 

invändningar mot skrivningen. 

- 3/ Vi menar att det finns möjlighet redan idag att förlägga kongressen utanför 

Stockholm, utan att göra avkall på kvaliteten. De flesta större orter har ett 

kongresshus och möjligheter att ta emot PRO:s kongress både teknist och praktiskt.  

- 4/ Med hänvisning till ovanstående inryms denna punkt i ovanstående punkter. 

- 5/ Distriktet har inga större invändningar utom de år som kongressen hålls. De år som 

kongressen hålls förefaller det överflödigt med ordförandekonferenser. Det bör 

övervägas om det inte går att hålla ordförandekonferenser digitalt. 

- 6/ Inga synpunkter eller invändningar. 

 

 

3 Distriktstrukturen: 

Om PRO skulle införa distrikt så stora att det skulle basera sig på ca: 20 000 medlemmar 

skulle det enligt vår mening bli ett alltför stor geografiskt område. Vi kan dela 

organisationsutredningens synpunkter med anställd personal men ser inga hinder mot att 

PRO-Riks är arbetsgivare. I PRO:s stadgar ska distriktet ha två möten ett årsmöte och ett 

höstmöte. Höstmötet bör vara kvar men om man ändrar så att årsmötet ska behandla 

verksamhetsplan och budget bör höstmötet få tydlig skrivning i stadgar. Ex: skulle höstmötet 

kunna vara ett visionsmöte men bör också ha en uppföljning av utfall av budget och 

verksamhetsplan. 
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Organisationsutredningen föreslag: 7 - 11 

- 7/ Vi avslår tanken på att målen med distriktens storlek ska baseras på 20 000 

medlemmar. 

-  8/ Stödjer vi 

- 9/ Vi är mycket tveksamma. 

- 10/ Vi avvisar tanken på att inrätta regionala kansli. 

- 11/ Vi stödjer förslaget men med ett tillägg att även höstmöten tas med i översynen, 

då vi tycker det är viktigt att ha minst två distrikts möten fastställda enligt stadgarna. 

Höstmöte och årsmöte. Höstmötet skulle kunna handla om långsiktig planering samt 

uppföljning av verksamhetsplan och budget. 

 

Samorganisationerna  

Utredningen skriver att samorganisationerna upplevs tungrott. Vi menar att man kan se det 

som ett sätt att sprida uppdragen på fler medlemmar samt ett sätt att samordna aktiviteter 

mellan föreningar inom en kommun. Vi håller med om att det behöver förtydligas i 

stadgarna vad lokalförening, samorganisationen samt distriktet har för ansvarsområde och 

funktion. Organisationsutredningen skriver att ”distrikten bör ha till uppgift att säkerställa 

den formella strukturen kring valen av ledamöter till de kommunala pensionärsråden”. Vi 

menar att det är att omyndigförklaring av samorganisationerna om arbetsuppgifterna 

framgår av stadgarna. 

 

Organisationsutredningen föreslår i punkterna: 12 - 16 

- 12/ Distriktet är tveksam till skrivning att kommuner där externa bidrag lämnas till 

nuvarande samorganisationer ska kravet om en formell samorganisation finnas i 

stadgarna. 

- 13/ Distriktet menar att stadgarna ska innehålla regler för samorganisationer. 

- 14/ Distriktet menar att frågan om pensionärsråd ska regleras i stadgarna 

- 15/ Saknas samorganisation ska distriktet säkerställa samarbete mellan 

pensionärsorganisationer fungerar. 

- 16/ Distriktet anser att skrivningen om samarbete mellan föreningar inom som 

mellan kommuner känns överflödig om det regleras i stadgarnas punkter om 

distriktet och samorganisationernas ansvarsområden.    

 

Med hälsning Södra Älvsborgs PRO distrikt 

     

 

   


