
 

Distriktsnytt december 2021 

Covid-19 

Tyvärr ser det inte bättre ut än att vi redan denna vecka, 49 kommer att få nya 

restriktioner. Troligen kommer det att i stora arrangemang, över 100 personer 

behövas ett sk. Covid-pass eller vaccinationsbevis. 

Den arrangör som EJ begär att deltagarna ska uppvisa bevis på att man är 

vaccinerad ska se till att alla har en egen sittplats som kan hålla ett avstånd på en 

meter till närmast andra deltagare. 

Antalet i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. 

OBS! 

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används. 

 

Medlemsvärvning och nya medlemmar 

Distriktet erbjuder fortsättningsvis särskilt anslag till föreningar som vill göra en 

extra stor satsning på medlemsvärvning. 

Summan ni kan söka är max 5 000 kr om ni lägger lika mycket själv. Det vi vill 

ha av Er är en beskrivning vad ni tänker göra. Om distriktet bedömer Er plan 

som gångbar så betalar vi ut 75% av anslaget. Resten får ni när ni redovisar vad 

ni gjort. Bara att sätta igång! 

 

Planera utbildningar 

PRO behöver fler goda och kunniga ledare inom många områden. Först och 

främst de som tar plats i styrelserna. För dem kan det vara avgörande om man 

ska få framgång i sitt uppdrag att leda föreningen. Vi erbjuder utbildning av 

ordföranden, kassörer, sekreterare, studieledare med fler funktioner. 

Det är ni som beställer. 

PRO som organisation kommer att ställa om och förnya sig om allt går enligt 

planerna. Ett område vi kommer att arbeta hårt med är att få fler att kunna arbeta 

med digitala verktyg. Vi behöver komma ut ur det digitala utanförskapet. 



Det är en erfarenhet som vi fått erfara under den långa pandemitiden. 

Vi är snart inne i ett nytt verksamhetsår. Då passar det bra att efter årsmöten i 

februari börja vässa kunskaperna. 

Hör av Er till Mervi på expeditionen eller till vår studieorganisatör Bertil 

Pääjärvi. 

 

Besök av distriktsstyrelsen 

På Distriktets höstmöte i Sunderbyn den 17 november så behandlade vi bl a. 

motioner till kongressen. Några fick bifall andra blev besvarade eller fick 

avslag. 

En motion var inte ställd till kongressen utan till distriktet. Det var PRO i 

Junosuando som vill att distriktsstyrelsen ska komma ut och besöka de mindre 

föreningarna i länet. 

Den motionen fick bifall! 

Nu undrar vi i distriktsstyrelsen vilka föreningar som vill ha ett besök. 

Det blir troligen inte hela styrelsen som kommer utan det blir förmodligen en 

eller två som kommer på besök. Det kan också vara bra om ni kan gå samman 

några föreningar samtidigt. Men det är inget krav. 

 

Årsmöten 2022 medverkan från distriktet 

De föreningar som önskar distriktets närvaro på årsmötet 2022 hör av sig till 

distriktsexpeditionen. 

Det kan också samordnas med vårt beslut om att besöka föreningar som vill tala 

om andra frågor än enbart uppvaktning vid årsmötet. Se ovan. 

 

Intressepolitiska frågor 

Vi brukar säga att PRO står på två ben, gemenskap och intressepolitik vilket kan 

känns tryggt. Därför är det viktigt att vi tar reda på hur just din kommun 

fungerar när det kommer till frågor om vård och omsorg. Vi vet att det inte alltid 

fungerar som vi önskar. Vårt viktigaste forum för att driva dessa frågor är våra 

Kommunala Pensionärsråd (KPR). Passa på att vid medlemsmöten kontakta 

personer som representerar PRO i KPR för att informera era medlemmar om 

vilka frågor som de driver mot kommunen. Och att medlemmarna får möjlighet 

att skicka med dem ett budskap till nästkommande möte med kommunens 

företrädare inom Vård och Omsorg 

 

PRO Norrbottens Styrelsen och personal 

Önskar Er alla En God Jul Och Ett Gott Nytt PRO År 2022 

  

Sten Fors Ordförande PRO Norrbotten 


