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PRO informerar oktober 2020 #2
Hej! Här kommer PRO informerar oktober 2020 #2. Vi önskar er en fin höst.
Redaktörer: Eva Risberg & Anneli Nygårds. Bilder: Ola Nilsson, PRO, Mostphotos

Det senaste om medlemssystemet Harald
Implementeringen av det nya medlemssystemet Harald är snart klar och vi förväntas inom kort
gå över i en förvaltningsorganisation. Det som återstår i nuläget är integreringen med ekonomisystemet och att få alla ekonomirutiner på plats. Att inte alla funktioner är på plats än innebär att
vi släpar efter något med några processer:
• Personer som har blivit medlemmar och angett att de vill betala med pappersfaktura har
inte fått någon avi. Vi räknar med att en sådan kommer att skickas ut senast under första
halvan av november.
• Personer som har blivit medlemmar sedan i våras och angett att de vill betala med autogiro
har inte blivit debiterade. Vi räknar med att dra pengar senast under första halvan av november.
När vi är klara med dessa processer kommer en påminnelse att skickas ut.
Eftersläpningen med ekonomin innebär också att utbetalningar av föreningsavgiften från riks till
föreningar och distrikt inte gjorts i tid. Detta kommer vi skyndsamt att hantera och se till så att
sådana utbetalningar görs senast under november månad.
Självklart kommer vi inte påbörja processen med att utesluta icke-betalande medlemmar innan
alla fått möjlighet att betala medlemsavgiften.
Under våren 2020 utbildades utbildare i Harald och i den nya hemsidan. Om ni önskar utbildning
i systemen ska ni i första hand vända er till ert distrikt. Vi ser gärna att ni samarbetar med granndistriktet om det egna distriktet inte har möjlighet att hjälpa till.
Under 2020 prioriteras färdigställande av systemet. Först därefter kommer vi undersöka
möjligheten att förbättra och utveckla Harald.
Ett speciellt nyhetsbrev, ”Harald-nytt”, kommer att sändas till IT ansvariga, medlemsansvariga,
anställda i distrikten, studieorganisatörer mfl. under hösten.
Användarstöd för medlemmar och organisationen:
PRO:s datasupport
support@pro.se
0771-171 171
Akuta driftsärenden
support@pro.se
0771-171 171
Önskemål om förändringar av funktion, rapporter etc.
membercare@pro.se
Kontaktperson för medlemssystemet Harald är Curt Karlsson, 08-701 67 17 alt.
Curt.karlsson@pro.se.
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Ny medlemsavgift för 2021 ska rapporteras in senast 15 november
Så snart en förening, samorganisation eller distrikt beslutat om årsavgiften för 2021 behöver den
anmälas in till medlemsservice så att rätt avgift faktureras medlemmarna. Viktigast är det förstås
i de fall då ni väljer att förändra avgiften. Den nya avgiften kan anmälas till
medlemsregistret@pro.se. Kom ihåg att tydligt uppge vilken förening eller distrikt det är ni
anmäler in avgiften för.

PRO:s nationella friluftsdag blev en succé!
Det har väl inte undgått någon att PRO arrangerade en nationell friluftsdag 21 oktober under
namnet PRO Hälsosam flyttar ut. Under friluftsdagen samlades många träffsugna PRO:are och
umgicks, grillade, lekte och pratade med nyfikna journalister. På många håll i landet gjordes
reportage om vårt initiativ. Frågor om att motverka ensamheten, utveckla friskvårdsverksamheten
och om att äntligen få träffas igen efter corona-isolering fyllde, tillsammans med färgglada bilder,
spalterna dagarna efteråt.
Redan nu planeras för att reprisera friluftsdagen under 2021. PRO:s riksorganisation kommer att
skicka ut en enkät med några frågor om initiativet för att ta reda på hur föreningar och distrikt
har upplevt dagen. Resultatet blir en bra hjälp inför för nästa års planering.

Resultat av föreningsenkäterna
I april genomförde PRO:s riksorganisation en enkät för att få en uppfattning om läget i PROföreningarna. Ungefär 230 föreningar besvarade enkäten och svaren gav en ganska dyster bild
vilket inte var så överraskande.
I september skickades en ny föreningsenkät ut för att följa upp läget. Denna gång svarade ungefär
550 föreningar vilket i sig var glädjande. Även svaren andades väsentligt mer positivism.
Här kommer några glädjande axplock:
• 92% svarade att de har ställt om verksamheten.
• 77% har löpande kontakt med sina medlemmar.
• 85% har en plan för den fortsatta verksamheten.
• 17% svarar att den nuvarande situationen innebär att fler söker sig till PRO:s gemenskap.

PRO:s webbutik – nyheter
I PRO:s webbutik finns nyinkomna snygga och funktionella PRO-mössor som lämpar sig väl
om man vill visa vilken förening man representerar. Mössan är PRO-blå med loggan tryckt i
vit reflexfärg så att man syns ordentligt. Om några veckor kommer det även att finnas blå
sportflaskor med vit PRO-logga.
Inom kort kommer återigen rollups att finnas tillgängliga i butiken. En del motiv är helt nya
medan andra har fräschats upp. Det kommer att finnas fyra olika motiv som kan beställas med
eller utan eget ortnamn.
Du hittar även tygväskor, lottringar, Harald-kompatibla etiketter, studiematerial och mycket annat.
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Nytt trafiksäkerhetsmaterial om elrullstolar och elskotrar
Trafikolyckor som inbegriper en elrullstol eller elskoter ökar. Därför har NTF tagit fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till användare av dessa transportmedel. Materialet består av filmer,
en webbutbildning, konsumentinformation samt en folder att ladda ned eller beställa kostnadsfritt.
Som enskild trafikant finns det en del saker man kan göra för att köra säkert, men många olyckor
orsakas av att trafikmiljön inte är utformad för elrullstolar och elskotrar. Inom ramen för detta
projekt träffar NTF även trafikplanerare och trafikingenjörer i ett fyrtiotal av de större kommunerna
för att uppmärksamma dem på problemen och resonera om hur trafikmiljö och underhåll kan bli
bättre. Länk till NTF:s hemsida:
(https://ntf.se/konsumentupplysning/elrullstol-och-elskoter/)

Inte ensam – ambassadörsutbildning
Inte ensam är ett projekt som PRO driver tillsammans med SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna
med syftet att bryta ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre personer.
Vill du vara med i arbetet? Under hösten håller projektet Inte ensam ambassadörsutbildningar för
dig som vill vara med och jobba med frågorna, där du bor.
Vi har nu lagt in extra utbildningsdatum. Kursen är i två steg. För att bli ambassadör ska du gå
båda stegen. Det finns 50 platser per tillfälle.
Nya kursdatum är:
Steg 1 grundutbildning: 25 november kl. 10-12
Steg 2 fördjupning: 2 december kl.13-15
För att bli inbjuden till kursen behöver vi din e-postadress. Mejla oss på inteensam@spfseniorerna.se
så ser vi till att du får en inbjudan.
Missa inte projektets avslutningskonferens som direktsänds på webben den 3 december kl. 10-12.
Webbsändningen kommer att ske på Facebook på följande adress: https://www.facebook.com/
inteensam.org/live
(Alla kan se webbsändningen som har en dator med ljud, smart telefon eller surfplatta.
Du behöver inte vara medlem i Facebook.)
Inom projektet Inte ensam gör vi också mycket annat! Gå in på vår hemsida för att läsa mer!
www.inteensam.org eller kontakta oss på inteensam@spfseniorerna.se

Remissyttrande över slutbetänkande av garantipensionsutredningen
– Grundpension Några anslutande frågor (SOU 2020:32)
PRO har tillsammans med SPF Seniorerna, SKPF och RPG yttrat sig över slutbetänkande av
garantipensionsutredningen ”Grundpension Några anslutande frågor (SOU 2020:32)”.
Slutbetänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet Grundpension
(SOU2019:53) om att införa en grundpension och en omställningspension i form av en grundpension.
Enligt PRO:s uppfattning var delbetänkandet en väl genomförd utredning. Särskilt uppskattade vi
ståndpunkten att EU-domstolens dom - som kräver att vår garantipension delvis förändras - bör
införlivas på ett sätt som ligger så nära den nuvarande regleringen som möjligt det vill säga att
kravet på stark anknytning till Sverige bibehålls.
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De förslag som nu lämnas i slutbetänkandet innefattar en anpassning av kraven på försäkringstid
för vissa förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en riktålder i pensionssystemet.
Förslag lämnas också bland annat om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av
försäkringstid.
Sammanfattningsvis så föreslår Pensionärsorganisationerna bland annat att det görs ett helhetsgrepp och en översyn av hela pensionssystemet, istället för det lappande och lagande som nu sker i
olika delar av systemet. Vidare avstyrker vi förslaget för tidpunkt för ikraftträdande då vi anser att
en riktålder inte kan införas förrän en rad åtgärder först är på plats och har fått effekt som möjliggör
ett längre arbetsliv för flertalet. Därtill anser vi att pensionsavgiften ska ha höjts i ett första steg till
18,5 procent innan riktåldern träder i kraft, en sådan höjd avsättning ska innefatta en retroaktivitet
så att både dagens och framtidens pensioner förstärks. Övriga synpunkter framgår av bifogat
remissyttrande. Ingemar Hamskär, sakkunnig PRO i pensionärers ekonomi.
Bilaga 1: Remissyttrandet.

PRO:s remissyttrande över betänkande ”En moderniserad arbetsrätt” SOU 2020:30

Pensionärernas Riksförbund (PRO) har på eget initiativ bestämt sig för att yttra sig över betänkandet
”En moderniserad arbetsrätt” SOU 2020:30.
PRO påminner om att det uttryckligen i utredningen slås fast att äldre arbetstagare med förslagen
riskerar att sägas upp i högre utsträckning - det vill säga en risk för att hamna i långtidsarbetslöshet
med lägre pensioner som följd. Effekten av förslagen sammantaget är att arbetsgivarens redan
starka ställning stärks på arbetsmarknaden bland annat genom att det i princip införs en fri
uppsägningsrätt i mindre företag med följd av en ökad risk för godtycke.
Med tanke på att bland annat anställningsskyddslagens tillkomst – med krav på sakliga grunder
vid uppsägning och skydd för äldre på arbetsmarknaden - och att samtidigt många politiker idag
anvisar att vägen till höjd allmän pension går via ett längre arbetsliv med en succesivt förhöjd
pensionsålder vore det mycket olyckligt ur ett äldreperspektiv om utredningens förslag i dessa
delar genomförs. PRO avstyrker förslagen.
Bilaga 2: Remissyttrandet.

Repris: PRO-almanackan 2021 nu i PRO:s webbutik
Almanackan säljs i tre färger så länge lagret räcker; röd, brun och turkos(-blå). Almanackan levereras
med en kalenderdel och ett telefonregister. Beställ gärna direkt i PRO:s webbutik där man kan se
lagerstatus för önskad färg. Vid beställning på annat sätt kommer en slutsåld färg att ersättas med
en annan.
Vid samlad föreningsbeställning är priset 50 kr/st, annars 60 kr/st. Fakturan skickas med
almanackorna. Beställ senast 14 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 webbutiken, där det finns en
beställningsblankett för nedladdning.
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PRO Mervärde
Opus erbjuder under november 25 % rabatt på bilbesiktning mellan den 1-20 november.
Rabattkod och fullständiga villkor för erbjudandet finns att läsa på promervärde.se.

PRO Medlemsresor: Fira jul i gemenskap på stämningsfulla Gysinge herrgård
PRO medlemsresors julresa till Gysinge Herrgård bjuder på stort innehåll för ett traditionellt
julfirande! Fira julhelgen med julpyssel, uppesittarkväll, allsång, julbord och inslag av överraskande
aktiviteter för att få dig en riktigt stämningsfull julhelg. Låt oss framförallt njuta av efterlängtat
sällskap där vi följer omtanke och de restriktioner som tillskrivs under resan.
Bilaga 3: Information om resan

Afasiförbundet: nytt kommunikationsstöd för vården
Afasiförbundet har översatt ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi som kan
användas i samtal med personal i hälso- och sjukvården.
Personer med afasi har ofta svårt att hitta orden, förstå tal samt att läsa och skriva. Med hjälp av
kommunikationsstödet kan man visa på vanliga besvär, som exempelvis depression, sömnsvårigheter och olika typer av smärta. Det lämpar sig därför väl i kontakt med till exempel primärvård
och hemtjänst.
Materialet kan laddas ned eller beställas mot porto på www.afasi.se.
Läs mer om materialet här.
Vid frågor, kontakta Linda Bergfeldt, kanslichef
Telefon: 08-545 663 61, mobil: 070-321 01 02
E-post: linda.bergfeldt@afasi.se

Tack för att ni håller kontakten med varandra!

