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Ett efterlängtat besked
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har äntligen kommit med det efterlängtade beskedet
att de särskilda restriktioner som gällt för personer som är 70 år och äldre tas bort. Nu gäller
samma rekommendationer för alla boende i Sverige oavsett ålder. Anledningen till beslutet
är att äldre inte är drivande i den smittspridning som sker i vårt land. En annan anledning
är att många äldre har isolerat sig och mått dåligt av detta. Den psykiska ohälsan bland äldre
har ökat.
Att det speciella regelverket tas bort innebär inte att nu är det fritt fram att bete sig hur som helst. De
grundläggande reglerna om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och undvika onödiga fysiska kontakter
finns kvar. Det går inte idag att blåsa faran över. Det gäller att hålla ut.
I delar av Sverige ser vi nu en oroande ökning av smittan. I Uppsala har det utfärdats en lokal nedstängning.
Det kan komma att bli så också i Skåne där smittspridningen ökat oroväckande. Om det blir en nedstängning i
Skåne eller i någon del av Skåne kommer den att gälla lika för alla oavsett ålder.
Verksamheten i våra föreningar i Skåne har börjat komma igång. De särskilda rekommendationerna gäller vid
olika möten och sammankomster. Jag tror att vi i PRO kan klara av att förena vår sociala verksamhet med ett
ansvar för att inte bidra till smittspridning. Våra medlemmar har ett behov av att träffa sina vänner inom PRO.
Vi i PRO har svarat på utredningen om förändringar i anställningstryggheten. Vi tycker det är motsägelsefullt
att samhället uppmanar oss att arbeta högre upp i åldrarna för att vi ska få en anständig pension och
samtidigt gör det lättare för företagen att göra sig av med gamla trotjänare. För de som mister anställningen
blir det då inte någon anständig pension. Bäst är om förändringar i arbetsrätten lämnas till arbetsmarknadens
parter att komma överens om. Det är den framgångsrika svenska modellen.
Vi kommer på lokal och regional nivå att engagera oss för en bättre äldreomsorg, en vård efter behov, en
kollektivtrafik som är säker och tillgänglig och för att PRO:s röst kan göra sig hörd i Regionens Pensionärsråd
och i de Kommunala Pensionärsråden. Utvecklingen runt om i Skånes kommuner när det gäller Råden är
oroväckande. Vi återkommer från distriktsstyrelsen.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Månadens citat

PRO Skåne

”Det är inte hur mycket vi gör något,
utan hur mycket kärlek vi stopper
in i det vi gör”/Moder Theresa

Stora Torg 12 241 30 Eslöv 0413-126 80

info@skane.pro.se www.pro.se/skane
Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fredag Stängt
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Föreningar och samorganisationers Års– och Höstmöte
PRO:s styrelse har 2020-09-08 beslutat om dispenser från stadgarna gällande års- och höstmöte:
•

Om man inte hållit årsmötet för 2020 kan man slå samman det med årsmötet 2021
(gäller förening).

•

Års- eller höstmötet ska besluta om medlemsavgiften. Om inget års- eller höstmöte hålls
kan styrelsen besluta om oförändrad avgift. Detta ska meddelas PRO senast 15 november
(gäller förening).

•

Höstmöte behöver inte genomföras 2020. Om höstmötet inte genomförs beslutar styrelsen om
verksamhetsplan och budget för 2021. Informationen ska delges medlemmarna (gäller förening
och samorganisation).

Vårt kansli och Corona
Vi har för avsikt att hålla kansliet öppet men beroende på eventuell sjukdom så kan vi tvingas
stänga med kort varsel. Vi kommer då tala in ett sådant meddelande på telefonsvararen.
En tid framöver kommer vi hålla stängt på kansliet under fredagar.
Måndag—torsdag kl. 09:00—12:00, 13:00—15:00.
Fredag
Stängt
Telefon: 0413—126 80

PRO Skånes Travdag den 26 november 2020

-

INSTÄLLD!

Vi har blivit tvungen att ställa in PRO Skånes populära och omtyckta travdag på Jägersro travbana
i Malmö.
Vi ser fram emot att om omständigheterna tillåter genomföra PRO Skånes Travdag och PRO Skånes
Galoppdag 2021.
Kjell Ove Linell

Julstängt på kansliet
Nu börjar det lacka mot jul, och PRO Skåne stänger kansliet över jul, nyår och
trettonhelgen, dvs den 23 december—6 januari.
Vi har åter öppet tisdagen den 7 januari 2021.
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PRO:s Riksmästerskap 2020
På grund av läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste PRO tyvärr ställa in
riksmästerskapen i orientering, golf, boule samt frågesporten PRO Vetarna, där både regionfinaler
och riksfinal genomförs inomhus. I nuläget finns inga beslut om att ändra datum och senarelägga
tävlingarna. Även riksmästerskapen i bowling respektive parbridge är inställda.
PRO Skåne kommer att slutföra DM i PRO Vetarna där vi genomförde grundomgången. Vi kommer
genomföra semifinal och final utan publik. Vi återkommer med mer information till lagen.

Hur används de statliga pengarna till äldreomsorgen?
Staten har anslagit en summa pengar som ska fördelas till kommunernas äldreomsorg. Varje
kommun måste ansöka om dessa medel. Pengarna är öronmärkta.
Den Socialpolitiska kommittén inom PRO Skåne har diskuterat hur dessa pengar kommer att
hjälpa till att lyfta äldreomsorgen. Det behövs pengar till kompetensutveckling, högre löner etc. etc.
Vi vill gärna veta hur KPR i din kommun diskuterar. Har ni frågat kommunen om de sökt eller
kommer att söka?
Vad ska de använda pengarna till?
Era svar vill vi ha senast den 10 november. Tack på förhand!
Skicka svaret till info@skane.pro.se

Konsumentrådgivning
PRO har påbörjat ett samarbete med Konsumentcentrum, en del av Råd & Rön.
I första hand för att finnas till för de medlemmar som bor i kommuner som inte har
konsumentvägledare.
Du som bor i någon av dessa kommuner kan vända dig kostnadsfritt till Konsumentcentrum
för att få råd och hjälp.

För information och kontaktuppgifter:
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?
u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=8d7b25f1e7&e=6c590e3a48
De kommuner som saknar konsumentvägledning 2020 i Skåne är:
Bjuv, Båstad, Eslöv, Höganäs, Landskrona, Lund, Osby, Skurup, Svalöv och Vellinge

Åke Ljunggren
Konsumentansvarig PRO Skåne
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Information från ABF
Vi inom ABF i Skåne hoppas ni försiktigt kommit igång med er verksamhet trots den rådande
pandemin och de restriktioner som finns. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor kring hur
vi tillsammans kan genomföra verksamhet under rådande omständigheter.
Nedan följer tre av de föreläsningsturnéer som ABF erbjuder i höst. I princip alla våra föreläsningar
kräver föranmälan pga rådande restriktioner. På vår hemsida, www.abf.se/skane finns alla uppgifter
kring arrangemangen.
Bomullsängeln
I november gästar Susanne Alakoski Skåne och föreläser om sin senaste bok Bomullsängeln vilken
tar upp flickors utsatthet, kvinnlig vänskap och bildningstörst. Föreläsningarna genomförs den 2/11
i Bromölla och Hörby, 3/11 i Helsingborg och Åstorp, 4/11 i Lund och Skurup samt 5/11 i Arlöv och
Anderslöv.
HASSE ALFREDSSON: EN SÅN DÄR FARBROR SOM RITAR OCH BERÄTTAR Den stora biografin om Hasse Alfredson. Kalle Lind tar sig an en av de allra största och skildrar Hasse Alfredsons resa
från barndomen i Helsingborg, via spexande i Lund, anställning på Radiotjänst till samarbetet med
Tage och skapandet av AB Svenska Ord. Föreläsningen genomförs den 12/11 i Eslöv.

Cosi fan tutti
Två unga systrar låtsas att de låter sig luras av sina pojkvänner i en krass vadslagning om deras
trohet. Kan man bara ta för sig av allt och komma undan med det? Vem lurar egentligen vem?
En gång i tiden var Mozarts underbara Così fan tutti betraktad som ett närapå misslyckande av
sekundärt värde inom hans enorma operakatalog. Idag är den tack och lov upphöjd till samma
höga nivå som Figaros bröllop, Don Juan och Trollflöjten. Föreläsning med Lasse Walldov den
2/11 i Landskrona, 4/11 i Lund, 9/11 i Staffanstorp.

Hela vårt utbud av utbildningar och föreläsningar finns på www.abf.se/skane.

Utbildningsmaterial
Nu finns allt utbildningsmaterial för nya hemsidan och medlemssystemet tillgängligt för er att
ladda ned. Det består av lathundar, manualer och videoguider.
Ni hittar det här på hemsidan: https://pro.se/utbildningsmaterial
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PRO Skånes IT-grupp
Med anledning av Coronaviruset kör vi nu digitala utbildningar. Vi som är 70+ ska hålla oss
hemma och inte vistas i trånga lokaler.
Du som är intresserad av att vara med, kan anmäla dig till PRO Skånes kansli.
Nu har man även gjort förändringar i Harald. Nya versionen är klar att rullas ut. Den stora
förändringen är medlemslistan där medlemmens namn nu lyser blått. Klickar man på namnet
så får man upp ett personkort där man kan göra ändringar.
Är du ny medlemsansvarig eller webbredaktör så kommer vi att i vår köra, förhoppningsvis,
både digitala och fysiska träffar. Anmäl dig nu så vi får veta hur många vi har att utbilda.
Vi i IT-gruppen är utbildade på båda systemen och kan vara till hjälp om du funderar över hur
det ska fungera framöver. PRO har bytt system. Medlemssystemet den 1 april och hemsidan
den 20 maj.
Behöver ni nå hela IT-gruppen så finns vi på itansvarig.120@pro.se.
Följande är utbildade och kan hjälpa till:
Per-Åke Fredriksson, 073-667 00 16 per-ake.fredriksson@pro.se
Kent Olsson, 070-360 23 20 kent.olsson@pro.se
Gert Persson, 073-525 04 42 gert.persson@pro.se
Bertil Pettersson, 070-628 91 26 bertil.pettersson@pro.se
Sylve Qvillberg, 070-521 24 71 sylve.qvillberg@pro.se
Clas Svensson, 070-671 82 30 clas.svensson@pro.se
Lena Larsson, 073-370 59 23 lena.larsson@pro.se
Ronnie Olsson, 072-211 52 73 ronnie.ols@live.se
Birgitta Pettersson, 073-067 70 88 birgittap@ljungkvist.nu
Sven Levin, 076-823 84 02 sven.levin42@gmail.com
Anställda i Landskrona och Malmö är också utbildade och kan hjälpa till:
Britt-Marie Jönsson, 076-391 25 26 landskrona.samorg@pro.se
Eva Johnsson, 040-775 40 malmo.samorg@pro.se
Lena Larsson, IT-ansvarig

Uppdragsredovisning
Om du har utfört ett uppdrag som PRO Skåne ska ersätta dig för; bilersättning, arvode etc. vill vi
senast den 11 december ha uppdragsredovisningen till PRO Skånes kansli.

Medlemsavgift 2021
Alla föreningar ska rapportera in sin medlemsavgift för 2021 till riksorganisationen.
PRO Skånes kommer inte att höja medlemsavgiften för nästa år.
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Vi måste höja våra röster för att höras!
Så heter PRO Skånes nya värvningsblankett.
Den som värvar en ny medlem får två trippelskrapslotter när den nya
medlemmen betalt sin medlemsavgift.
Fyll i värvarblanketten och lägg på postlådan. Portot är redan betalt.
Vi skickade med tre st. i förra numret av PRO Skånenytt.
Behöver ni fler är det bara att ringa eller maila kansliet så skickar vi fler.

Trippelskraplotter
2020 har inte varit ett normalt år och det gäller även lotteriförsäljningen. Vi vet att många
föreningar inte har sålt lotter i den omfattning de brukar. Men, vill ni fler lotter är det bara
att kontakta oss och beställa fler.

Nya & gamla Trippelskrapet
Nuvarande lotteri
Pågående lotteri skall redovisas till PRO Skåne senast 2020-12-01. Ni skickar även med era osålda
lotter.
Kom ihåg att skicka lotterna till vår nya adress:

PRO Skåne
Stora Torg 12
241 30 Eslöv
Vinster kan skickas till Trippelskrapet centralt tom 2021-02-28.
Adressen finns på baksidan av lotterna.
Ni kommer att få en separat Redovisningsblankett för detta ändamål innan jul.

Nya trippelskrapet
Försäljningen av de nya lotterna startar 2020-12-01.

Lotterna kommer att skickas ut i andra halvan av november.

Aktiviteter i PRO-föreningarna
Vi har tagit fram en checklista för att kunna genomföra säkra inomhusaktiviteter
under hösten.
Checklistan bifogas detta nummer av PRO Skånenytt.
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Gamla lotter

