Syns inte bilderna i detta mejl? Klicka här för att läsa mejlet i webbläsaren istället.

PRO informerar #8 2022

Friluftsdagen 2022 i Ludvika. Bild: Ola Nilsson

Redaktörer: Frida Enroth & Anneli Nygårds
Bilder: Ola Nilsson, Mostphotos, PRO, Anneli Nygårds, PRO Mervärde & PRO Folkhögskola,
PRO Medlemsresor, Internetstiftelsen
Mottagare: Föreningar, samorganisationer och distrikt

Det är viktigt att du som får PRO informerar sprider den vidare
så att alla förtroendevalda och andra berörda får del av
informationen.

Utskriftsvänlig version av PRO informerar
Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig pfd utan bilder.
Ladda ner PDF här

Senaste nytt om Harald
Kom ihåg att anmäla nya medlemsavgifter för år 2023
Om ni har beslutat om en förändrad medlemsavgift för den egna föreningen eller distriktet
som avser år 2023 behöver ni informera PRO riks om detta så snart som möjligt och
absolut senast 15 november. Skicka informationen till info@pro.se. OBS! Ange föreningens
eller distriktets medlemsavgift, inte den totala avgiften som inkluderar distrikt och riksavgift.
Nytillträdda medlemmar från och med 1 oktober till 31 december (“fjärdekvartalare”)
betalar årsavgift för nästkommande år
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.
VIKTIGT! Observera att alla medlemskap som registreras före 1 oktober innebär en full
avgift för innevarande år.
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.
Använd inte begreppet “stödmedlemskap” när det gäller sekundära medlemskap
Eftersom vi kommer införa stödmedlemskap efter årsskiftet är det viktigt att ni inte
använder begreppet “stödmedlemskap” när ni menar sekundära medlemskap i er
kommunikation.
Läs mer om stödmedlemskap på PRO Pensionärens hemsida
Ni får gärna ange anledning till att medlemmar avslutar sina medlemskap när ni
kontaktar oss om utträden.
En påminnelse om att distrikt och föreningar behöver se över och uppdaterar till
korrekt medlemsantal på sina egna hemsidor.

Deltagarna vid kassörsutbildningen i september.

Nytt kassörsmaterial
Under vecka 40 kommer ett nytt enhetligt kassörsmaterial att göras tillgängligt på PRO:s
intranät. Materialet består av en kassörshandbok och
ett utbildningsmaterial (presentationer, talmanus och övningsuppgifter).

Både handboken och utbildningsmaterialet är uppdelade i moduler för att göra det
överblickbart. Handboken kan användas som en uppslagsbok för att exempelvis lära sig
grunderna i bokföring, bokföra Trippelskrapet eller göra bokslut.
Den 12-14 september deltog distriktskassörer och medutbildare från 11 distrikt i en
tredagars pedagogisk utbildning som anordnades av PRO riks. Förhoppningen är att
utbildning av föreningskassörer nu ska komma i gång på allvar.
I nästa steg kommer arbetsgruppen som tagit fram kassörsmaterialet att lägga fokus på att
ta fram ett material för revisorerna.

Kurs i Tryggare ekonomi på äldre dar –
19-20 oktober
Tillsammans med andra pensionärsorganisationer har PRO sedan 2013 utbildat ett stort
antal certifierade vidareinformatörer inom privatekonomi. Nu är det dags att hitta nya
intresserade vidareinformatörer till kursen som genomförs digitalt under två förmiddagar,
19-20 oktober 2022.
Vill du bli certifierad vidareinformatör?
Läs kursinbjudan och anmäl dig här
Du som redan har gått utbildningen och är certifierad vidareinformatör kan anmäla dig och
bara vara med och lyssna.
Sista anmälningsdagen är 3 oktober.
Kontaktperson: Eva Risberg, eva.risberg@pro.se

Remissyttran
Efter sommaren har PRO lämnat in två remissyttranden till regeringen. Det första gäller en

skattesänkning för personer som är över 65 år och arbetar. PRO välkomnade förslaget och
passade på att lyfta vår kritik mot att riktåldern för pension har höjts.
Läs PRO:s remissvar här:
Remissvar Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.pdf (pro.se)
Det andra remissvaret gäller utredningen Sänk tröskeln till en god bostad som haft i
uppdrag att föreslå åtgärder för att hitta nya verktyg för bostadsförsörjningen.
Läs PRO:s remissvar här:
Remissvar Sänk tröskeln till en god bostad.pdf (pro.se)

PRO-almanackan 2023 – föreningsbeställning
En föreningsbeställning innebär beställning av minst 4 artiklar för att få det lägre
föreningspriset. De 4 artiklarna kan vara en blandning av både kompletta almanackor i
olika färger och separata inlagor (se bild).
De kompletta almanackorna säljs i fyra färger så länge lagret räcker - grön, röd, brun och
blå - och levereras med en kalenderdel och ett telefonregister.
Gör gärna beställningen direkt i PRO:s webbutik eftersom det blir billigare för PRO. Om en
färg är slutsåld kommer den att ersättas med en annan.

Vid föreningsbeställning är priset för en komplett almanacka 60 kr/st. och en separat inlaga
30 kr/st. Fakturan skickas med almanackorna. Beställ senast 13 december för leverans
före jul.
Gör så här:
1. Ta först upp en beställning från medlemmarna i föreningen.
2. Gör därefter en samlad föreningsbeställning, helst i PRO:s webbutik som inloggad.
Länk till PRO:s webbutik
Blanketter för nedladdning
Beställningsunderlag medlemmar
Blankett för samlad föreningsbeställning
Beställning av 1-3 artiklar
Vid beställning av 1-3 artiklar kommer priset för en komplett almanacka att vara 90 kr/st.
och för en separat inlaga 45 kr/st.

Ny undersökning om digital delaktighet
Nu startar PRO och de andra pensionärsorganisationerna en undersökning om hur
personer som är 65 år och uppåt upplever det digitala samhället.
Undersökningen görs inom ramen för projektet DigiSen. Den kommer att ge en bild av om
pensionärer använder eller inte använder internet och vilka eventuella svårigheter som kan
finnas med internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. Den som inte använder
internet kommer att kunna berätta varför. Det kommer även att gå att berätta om hur
digitalt delaktig man känner sig.
– Undersökningen är viktig för det ger oss en lägesbild av hur det ser ut nu efter att vi levt
med en pandemi som visat hur digitala lösningar kan underlätta olika saker i livet, säger
Curt Karlsson, som är projektledare i DigiSen.
Undersökningen sker i samarbete med Begripsam, som gjort motsvarande undersökningar
för hela befolkningen och för personer med olika funktionsnedsättningar och diagnoser.
Det ger en möjlighet att göra jämförelser och att identifiera grupper som är digitalt
exkluderade.
Du som vill delta i undersökningen kan hitta mer information här

Kontakt
Curt Karlsson, curt.karlsson@pro.se, 08 701 67 17
Marie Fransson, marie.fransson@kalmar.pro.se, 076 3185016

Digital sändning om säkerhet på nätet
I samarbete med Internetstiftelsen, Digital idag och Tänk säkert bjuder PRO in till en dag
där du får lära dig hur du kan dra nytta av internet och hur du blir en säkrare
internetanvändare.
Datum 14 oktober
Tid: 10:30-12:30.
Eventet är digitalt och kostnadsfritt.
Anmälan sker på följande länk:
https://internetstiftelsen.confetti.events/saker-som-digital-idag

Digital timme om bedrägerier – för pensionärer
Finansinspektionen (FI) arrangerar ett digitalt seminarium för att stärka kunskaperna om
bedrägerier. Föreläsare från polisen, FI och Konsumenternas bank- och finansbyrå deltar.
Välkommen att anmäla dig på den här länken.
Begränsat antal platser.

Datum: 5 oktober
Tid: 10.00-11.00

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 för
att kunna skickas ut direkt från tryckeriet. Det går inte längre, på grund av personella och
ekonomiska skäl, att göra beställningar efter sista datum för beställning. Sista datum för
beställning av nummer 7/2022 är den 11 oktober.

Mer information och beställningsformulär hittar du här:
Beställ exemplar för medlemsvärvning, aktiviteter och mässor - PRO

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.

Cascais med Lissabon
Följ med PRO Medlemsresor till Portugals Atlantkust Cascais, beläget strax väster om
Lissabon. Lissabon ligger vid floden Tejo och är, precis som Rom och San Francisco,
byggd på sju kullar. Under vår heldagsutflykt till Lissabon besöker vi Baixa, Lissabons
hjärta, med den stora paradgatan Avenida da Liberdade. Vi passerar även São
Jorgeborgen, stadsdelarna Alfama och Belém och njuter av historiska minnesmärken. En
dag besöker vi den romantiska, kungliga sommarstaden Sintra, belägen i bergen ovanför
Lissabon, med sitt kulturlandskap och imponerande palats. Vi bor bra, har halvpension och
tid finns för egna strövtåg.
Avresa 6/11 • 8 dagar
Läs mer på:
https://www.promedlemsresor.se/Resor/Storstad/cascais-med-lissabon/

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 – ”
• Outlook (6 okt 13.00-14.00)
• 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!

Se över din syn - 50 % på synundersökning när du
köper glasögon hos Synoptik

Du kisar hårt samtidigt som din arm blir teleskopslång för att du ska kunna läsa på
mobilen. Igenkänning? Gör dig då själv en tjänst och boka tid för synundersökning.
Synoptik erbjuder alltid dig som PRO-medlem och din familj* 30% rabatt på kompletta
glasögon och gratis synundersökning alla vardagar före klockan 12, i samband med
köp av glasögon**.
Under oktober erbjuds du dessutom 50% rabatt på synundersökning vardagar efter
klockan 12 och på helger**. Läs mer om erbjudandet på PROmervärde.se
*Familj = folkbokförda på samma adress. Medlemmen behöver visa upp sitt medlemskort
vid de tillfällen en familjemedlem ska nyttja erbjudandet. Erbjudandet gäller 1–31/10 2022.
**Gäller vid uppvisande av medlemskort. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller ej företagskunder

Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 25 oktober 2022.
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