
 
 
Bästa PRO-are. 
 
När vi nu gått in i mars månad är det exakt ett år sedan vi senast möttes i ett fysiskt möte. 
Då var det årsmöte och vi tillhörde en av väldigt få föreningar som hann med att hålla ett 
sådant innan allt stängde ner på grund av coronasmittan. 
Man kan tro att lugnet och den tysta stillheten då inträdde, men under ytan har det varit ett 
ytterst turbulent år, med ett flertal oväntade avhopp på nyckelposter inom vår styrelse. 
Detta, i kombination med att vi sedan tidigare varit utan en ordinarie reseledare ( med bl.a. 
undantag för julbordsresan 2019, då en frivillig grupp tog på sig att organisera så vi kom iväg 
till Eskilstuna och Stallarholmen) och att vår programmakare Henry Lindblad valde att 
avgå på senaste årsmötet, innebär att vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge inför den 
framtid som vi alla går och väntar på måste infinna sig inom en inte allt för avlägsen tid. 
Att vi dessutom nödgades till att, som ni noterade vid det alternativa halvårsmötet, be er 
om lov att vid behov få dra ner på antalet styrelseledamöter, innebär att det i skrivandets 
stund i praktiken saknas inte mindre än tre ledamöter, och det är inte vilka som helst. 
 
* Ordinarie Sekreterare 
* Ordinarie Kassör 
* Programmakare 
* Reseledare  
 
Att det här omnämns fyra poster har sin grund i att när det gäller Programmakare och 
Reseledare finns inget krav på att vara ordinarie ledamot. Man kan vara adjungerad. 
 
Du som kanske påpekar att både Sekreterare och Kassör valdes vid vårt extrainsatta/ 
alternativa halvårsmöte har helt rätt, men sekreterare gällde då ett fyllnadsval fram till  
ordinarie årsmöte och kassören har valt att kliva av redan vid passerat årsskifte. 
 
Detta innebär en grannlaga uppgift för vår Valberedning, ( som även den är ofullständig, 
då stadgarna föreskriver tre personer och Örjan Westergren är hittills helt ensam) 
 
Detta brev, som avsågs bli en sköt-om-er-hälsning med hopp om att vi-ses-snart-efter- 
avklarad-vaccinering blir istället en vädjan till er alla att ta en extra funderare över vad 
just ni kan bidra med (*) i  denna prekära situation, som inte bara innebär väntan på bättre 
tider, utan bevisligen också en tilltagande uppgivenhet inför framtiden för vår förening,  
som vid närmare eftertanke kring alternativen vore förödande. Låt oss inte hamna där. 
I vårt medlemsregister kan även konstateras att allt fler telefon-kontaktar PROs riks- 
organisation och där anmäler uppsägning av sitt medlemskap. 
 
Ledan tycks ha ersatt hoppet.    Sorgligt!           Håll ut-Hav tålamod-Håll avstånd 
 
 
Rönninge 2021-03-10                                                                    (*)  var god vänd! 
 
Styrelsen 



Är du intresserad, men känner dej osäker? 
 
Utbudet av olika utbildningar är rikligt, både inom PRO och ABF. 
Du kan även få tips och hjälp  med att komma igång av någon inom vår egen förening  
 
Hör gärna av dej till någon av dessa; 
 
Margot Allgurin       
Studieorganisatör      Mobil; 070-972 39 67        E-post; margotallgurin@gmail.com 
 
Karl-Ove Lundholm 
Ordförande                Mobil; 070-270 61 12        E-post; borgen1413@telia.com 
 


