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AKTIVISTTIPS  
NUMMER 1 
TORGMÖTE   

 
 

Regelbundna Torgmöten 

 
För att vi i PRO ska nå alla de pensionärer som ännu inte blivit medlemmar så måste 
vi vid sidan av de traditionella analoga och digitala kommunikations- samt 
informationskanalerna vara synliga ute i samhället.  
 
Varje PRO-förening bör därför regelbundet arrangera torgmöten för att nå flera äldre i 
det lokala samhället. Det handlar dels om de äldre som varit pensionärer i flera år men 
ännu inte tagit steget in i vår organisation. Dessutom måste vi också nå alla de 50-
talister som blivit eller snart blir pensionärer. 
 
Några planeringstips 
 
1. Arbetsgrupp -  Bilda i er förening en arbetsgrupp för utåtriktade aktiviteter i form 
av medlemsvärvning och torgmöten.  Den bör bestå av minst fyra till fem personer, 
gärna fler.  
 
Att ni ska vara flera när ni genomför ett torgmöte är nödvändigt av flera anledningar. 
För det första är ni flera som kan samtala med de personer ni möter och som vill veta 
mer samt ställa frågor om PRO. Dessutom bör vi även kunna bemanna ett mindre bord 
med informationsmaterial samt kaffe, thé eller saft. 
 
2.Välja centrum - Välj ut det lokala centrum inom ert verksamhetsområde i er 
länskommun eller stadsdelsområde i Stockholm där det är flest äldre personer i rörelse 
under dagtid. 
 
Det bör inte vara en extern plats med enbart ett antal olika stormarknader invid en 
riks- eller länsväg. Dessa platser är oftast omgivna av stora blåsiga parkeringar där de 
flesta besökarna väljer att snabbt dra kundvagnarna till sina bilar, lasta ur och åka 
iväg. 
 
Har ni flera centrum rekommenderar vi att ni väljer det som är en centralpunkt där det 
förutom affärer även finns samhällsservice, vårdcentraler och bra kollektivtrafik. 
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För att veta vilken plats ni ska välja inom er förenings verksamhetsområde och för att 
veta när flest äldre är där, så får ni helt enkelt besöka de olika centrumen samt kolla. 
 
3. Att välja rätt dag och tidpunkt – Den 18:e samt den 19:e i varje månad betalas i 
regel pensionerna ut i Sverige. Om du är född den 1 – 15 i månaden så är det den 18:e 
och är du född den 16 – 31 i månaden så är det den 19:e.  
 
De månader då datumen 18 – 19 är lördag-söndag så utbetalas samtliga pensioner 
fredagen den 17:e. När den 18.e är en söndag, så utbetalas samtliga pensioner 
måndagen den 19:e.  
 
Vi rekommenderar att er förening under vanliga månader alternerar datum mellan 18 
och 19. Då når ni under två månader troligen olika pensionärer i ert lokala 
verksamhetsområde.   
 
I många centrum är det i regel flest äldre i rörelse på vardagar kl. 10 – 14, till skillnad 
från helgerna då det är mest ungdomar och familjer. 
 
4. Utrustning och material – Medlemsvärvningskort, flygblad och mindre foldrar 
och annat material såsom pennor, m.m. kan beställas från PRO Riks. Skaffa även en 
större skylt med en stor PRO-logotyp om ni inte redan har en. Gå in på Riks hemsida 
på internet och se efter vilket material som finns.  
 
Er förening kan även göra egna flygblad om lokala viktiga och aktuella frågor som 
berör de äldre i kommunen eller stadsdelen. Gör ni lokala flygblad bör det tydligt 
framgå vilka krav som PRO lokalt riktar till de lokala partierna och politikerna i 
kommunen.  
 
När det gäller informationsmaterial om de olika aktuella krav som PRO riktar till 
partierna i regionen samt riksdag och regering så kan ni kontakta vårt distriktskansli 
för mer information. 
 
Vid torgmöten kan det vara bra att ha med ett litet lätt bord som kan fällas ihop samt 
två enkla fällbara stolar. På bordet har ni informationsmaterialet, några pumptermosar 
med kaffe samt thé samt sockerfria småkakor. Glöm inte att ha med laktosfri mjölk 
eller havremjölk, några sockerbitar samt engångsskedar av trä samt papp-muggar.  
 
Planerar ni att på torgmötet hålla tal eller ha någon inbjuden gäst från PRO riks eller 
distriktet som ska tala, se till att låna batteridrivna högtalare och mikrofoner av någon 
annan folkrörelse där ni är verksamma. Ni kan även boka och låna ljudutrustning från 
distriktets kansli.   
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5. Sök polistillstånd – Vi rekommenderar att ni söker polistillstånd för allmän 
sammankomst på offentlig plats. Tillståndet kostar 320 kronor och er förening kan på 
samma ansökan fylla i alla de datum ni planerar att ha torgmöten så spar ni pengar.  
 
När ni fyller i blanketten ska ni ange att ni ska arrangera torgmöten med 
flygbladsutdelning, informationsbord samt ha en mindre högtalaranläggning för 
kortare tal.  
 
Även om ni inte tänkt hålla tal, så kan ni fylla i det i alla fall, för då behöver ni inte 
skicka in en ny ansökan i det fall ni senare bjuder in någon gästtalare från distriktet 
eller PRO Riks. 
 
Se även: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/ 
 
 


