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Vi tar hand om våra medlemmar

Verksamheten har nu varit helt eller delvis nedstängd under ett helt år. Än är 
inte faran för att bli smittad av Covid-19 över. Vi kan se en viss ljusning nu när 
vaccinationerna börjar ta fart.
Det är därför av stor vikt att vi börjar väcka hopp hos våra medlemmar att vi 
snart kommer igång. Det finns säkert många olika sätt att komma i kontakt med 
medlemmarna i föreningarna. Föreningar som har möjlighet och ekonomi kan 
skicka ett brev eller ett kort till sina medlemmar och önska dem välkommen 
tillbaka så snart det går. Ingen förening fungerar utan medlemmar!
Det går också att samlas i styrelsen och förbereda en omstart för tiden efter 
Covid-19.
PRO måste även nu och i framtiden vara det bästa alternativet för pensionärerna.
Vi har många viktiga frågor vi behöver driva på efter de rapporter som vi fått 
om hur dåligt äldreomsorgen fungerat under pandemin, många av våra kamrater 
har fått sätta livet till för en bristfällig vård.

Föreningarna årsmöten

Riksorganisationens styrelse har beslutat om dispenser för föreningarnas 
årsmöten. Årsmötena kan hållas senast den15 november 2021.
Det finns ett alternativ, exempelvis att redan nu genomföra ett ”interimistiskt 
årsmöte”. Det görs enbart med styrelsen, revisorerna och valberedningen 
närvarande. Använd den vanliga dagordningen som ni bruka ha på årsmöten.
Ni får då möjlighet att träffas och planera för en återstart av Er verksamhet
Besluten ni tar är interimistiska det vill säga i avvaktan på ett slutligt beslut. När 
ni kan kalla till ett vanligt medlemsmöte så ska ni i kallelsen meddela 
medlemmarna att det interimistiska besluten som togs av styrelsen ska fastställas
på mötet. Det andra alternativet är att så snart vi får varmare väder kalla till ett 
årsmöte som ni håller utomhus.
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Distriktets årsmöte 2021

Det kommer inte att bli ett vanligt årsmöte där vi får möjlighet att träffas. 
Årsmötet kommer att ske skriftligt det vill säga ”per capsulam” utan personlig 
närvaro. Handlingarna kommer att skicka till ombuden ca. två veckor före det 
utsatta datumet den 12 april.
Nomineringar:
Vi vill ha in nomineringar till distriktet så snart som möjligt. Valberedningen har
skickat ut den uppmaningen tidigare, se detta som en påminnelse.
Motioner:
Vi tar gärna emot motioner, men vi kan inte behandla dem eftersom vi inte kan 
ha ett vanligt årsmöte. Motionerna kommer att behandlas på höstmötet 2021. 
Motioner till PRO:s kongress 2022 ska vara distriktet till handa senast 1 
oktober 2021.

Extra statliga stöd till äldreomsorgen

I distriktsaktuellt för januari informerade vi om hur mycket extra pengar som 
kommer till kommunerna för att förbättra äldreomsorgen under 2021. Det är av 
stort intresse för allmänheten och för media att veta hur kommunerna kommer 
att använda dessa medel. Vårt krav från PRO är att det ska bli fler anställda på 
heltid. Att ta bort timanställningarna så långt det är möjligt, höja kvalitén i 
vården med utbildad arbetskraft.
Som vi ser det är det fullt möjligt med de extra anslagen. Enligt Sveriges 
kommuner och Regioner gjorde kommunerna under 2020 rekordstora överskott, 
nästa 55 miljarder dvs. 55 tusen miljoner. Vi måste se till att pengar som ska gå 
till vården av äldre inte används till annat, det är de frågorna tidningar och annan
media är intresserad av. Det är viktigt att sådana nyheter sprids.

Slutligen

Våren är på gång passa på och bjud in medlemmarna till uteaktiviteter. Det finns
massor som man kan hitta på.
Promenader, utflykter, korvgrillning, skidåkning mm. Ta vara på de härliga 
vårdagarna.
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