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Förord
2018 var ett mycket händelserikt år för PRO. Vi genomförde vår kongress och det var också
val till riksdag, landsting/regioner och kommuner.
Kongressen 15–17 juni genomfördes för andra gången helt digitalt. 251 ombud hade ett stort
arbete med att besluta om nytt handlingsprogram och organisatoriskt program samt nya
stadgar. En nyhet i vårt handlingsprogram är att PRO är en feministisk organisation.
Kongressen beslutade också om att kongressperioden nu ska vara fyraårig.
Hela 322 motioner behandlades – ett rekordstort antal. Kongressen gästades av statsminister
Stefan Löfven, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och äldreminister Lena Hallengren.
Jag känner stor ödmjukhet inför och stolthet över att ha blivit omvald som ordförande för
PRO, och därigenom få fortsätta att leda arbetet tillsammans med styrelsen. Över hälften av
ledamöterna är nyvalda och det finns stor kompetens och stort engagemang i styrelsen.
Kongressen ställde sig bakom förslaget från styrelsen att utveckla PRO:s folkhögskola och
under hösten har ett omfattande arbete skett för att verkställa kongressens beslut. Bland
annat var det startmöte med den ideella föreningen för folkhögskolan den 4 december.
Inför valet drev PRO kampanjen Höj den allmänna pensionen, och en namninsamling
resulterade i nästan 75 000 namn. Den lämnades över till statsminister Stefan Löfven i
slutet av augusti.
Arbetet med hälsa och friskvård intensifierades under året. Det forskningsbaserade hälsooch livsstilsverktyget PRO Livsstil blev en ny medlemsförmån. Styrelsen tog beslut om en
ny strategi för PRO:s arbete med hälsa och friskvård samt en ny friskvårdspolicy.
Sent på året fick vi möjlighet att ta oss an den viktiga frågan om äldres ensamhet tillsammans med SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Fem konferenser genomfördes och ett
studiematerial finns nu tillgängligt.
Den nya styrelsen började omgående ett arbete med dialogturnéer i distrikten och samorganisationerna i Stockholm och Malmö. Det som främst har diskuterats är verksamhetsutveckling och hur vi behåller våra medlemmar.
Styrelsen har även tillsatt en organisationsutredning enligt kongressens beslut. Den ska
arbeta inkluderande, och alla medlemmar samt förtroendevalda i våra olika organisationsled, kommer att bjudas in att delta.
PRO vill göra skillnad i pensionärers liv. Det har vi gjort även under 2018. Vi gör det tillsammans varje dag genom att skapa mötesplatser där våra medlemmar kan känna gemenskap, lära nytt och utvecklas, men också genom att driva viktiga intressepolitiska frågor.

Christina Tallberg
Ordförande PRO
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Kongressen
PRO:s högsta beslutande organ är kongressen. Den 15–17 juni 2018 samlades 251
kongressombud från hela landet på Arlanda, Stockholm. Även denna gång genomfördes
PRO:s kongress digitalt. Alla kongressombud fick handlingarna inlagda på läsplattor,
och via dem genomfördes alla omröstningar.
• Under kongressen valdes en ny styrelse och Christina Tallberg omvaldes som ordförande.
• Kongressen fattade beslut om ett nytt handlingsprogram, stadgar och organisatioriskt
program. Kongressen behandlade 322 motioner. De nya stadgarna innehåller bland
annat tydligare skrivning om konceptföreningar och en förlängning av kongressperioden från tre år till fyra år. Nästa kongress blir därför 2022.
• Flera principiellt viktiga intressepolitiska beslut togs i handlingsprogram och motioner,
utifrån PRO:s värdegrund om strävan efter goda levnadsvillkor och bästa möjliga hälsa,
vård och omsorg för alla pensionärer. Människors lika värde och ett samhälle som
präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet.
• Kongressen beslutade att höja medlemsavgiften för första gången på tio år.
• Kongressen beslutade att utveckla PRO:s folkhögskola.
På lördagskvällen hölls en kongressfest med underhållning av Pugh Rogefeldt och
DJ Gloria.
Kongressen gästades av statsminister Stefan Löfven, Moderaternas partiledare
Ulf Kristersson och äldreminister Lena Hallengren.

6

PRO Kongress
15-17 juni 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Medlemsrekrytering
En turné landet runt med Pugh Rogefeldt och en ny folder som skickas hem till alla blivande
65-åringar var två nya grepp i vårt arbete med medlemsrekrytering under året.

Kampanjer
Under 2018 satsade PRO på ett minst sagt oväntat men
lyckosamt samarbete. PRO och Pugh Rogefeldt gav sig
ut på en turné med tolv nedslag i Sverige. Primärt var
målet att rekrytera nya medlemmar samt att vässa PRO:s
varumärke. Exponeringen i media var mycket omfattande
och Pugh sammanfattade samarbetet med PRO på följande
sätt: ”Pensionärer är inte mossiga, PRO rockar fett.”
Den lyckade turnén gav också extremt stort och positivt
genomslag i massmedia.
Under året fortsatte vi med den så kallade 65-åringen, ett
brev som skickas ut till alla som är på väg att fylla 65 år.
På senhösten genomfördes också ett arbete med målet att
utveckla erbjudandet. Utöver tidningen PROpensionären
får de potentiella medlemmarna nu också en nyproducerad
folder som mer ingående berättar om PRO och vår verksamhet.

Pugh uppträdde på 12 st platser våren 2018.

Webbutiken
En större genomgång av materialet som finns i webbutiken
genomfördes 2018. Nya produkter har lanserats och butiken
kommer att fortsätta utveckla sitt utbud med utgångspunkt
från de idéer som kom fram i genomgången.

I butiken kan du beställa studiematerial och
profilprodukter.

Medlemsförmåner
Under 2018 har medlemmarna erbjudits rabatter och förmåner genom PROmervärde.
Exempel på populära medlemserbjudanden är:
• Medlemsförmåner hos Fonus
• Elavtal			

• Bilbesiktning för personbilar • Rabatt på blommor
• Rabatt på glasögon
• Lägre pris på träning
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Medlemsstatistik

Minskningen i medlemmar beror dels på en reell minskning, dels på att vi på
grund av ett fel i medlemssystemet överskattade antalet medlemmar 2017.

Distrikt

Medlemmar 2018

Medlemmar 2017

Blekinge

6 937

7 353

-416

Bohuslän

12 292

13 077

-785

Dalarna

17 350

18 378

-1 028

Gotland

1 853

1 949

-96

Gävleborg

15 960

16 549

-589

Göteborg

7 184

8 227

-1 043

Halland

7 461

8 004

-543

Jämtland

8 848

9 354

-506

Jönköpings län

11 940

12 658

-718

Kalmar län

11 480

12 389

-909

Kronobergs län

6 964

7 376

-412

Medelpad

7 062

7 515

-453

Norra Älvsborg

8 713

9 426

-713

Norrbotten

16 271

17 351

-1 080

Skaraborg

8 817

9 267

-450

Skåne

35 417

38 187

-2 770

Stockholms län

43 573

46 925

-3 352

Södermanland

8 008

8 707

-699

Södra Älvsborg

8 096

8 663

-567

Uppsala län

14 712

15 364

-652

Värmland

14 341

15 161

-820

Västerbotten

12 608

13 310

-702

Västmanland

11 006

11 697

-691

Ångermanland

8 102

8 530

-428

Örebro län

12 025

12 664

-639

Östergötland

12 473

13 358

-885

1 447

-

1 447

330 940

351 439

-20 499

Medlemmar ej placerade i distrikt
Summa:

Ökning/-minskning
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PRO påverkar
PRO påverkar på alla nivåer i samhället. Distrikt, föreningar och samorganisationer lyfter
fram PRO:s åsikter till beslutsfattare i kommuner och regioner. På nationell nivå påverkar
PRO politiker, myndigheter och organisationer. PRO bildar opinion genom att synas i lokal,
regional och nationell media. 2018 var ett valår och en höjd allmän pension blev PRO:s
främsta krav i valrörelsen.

Valårskampanjen

Under 2018 genomförde PRO en nationell valårskampanj
med temat höjd allmän pension. Vi samlade in 74 928 namn
och överlämnade dem till statsminister Stefan Löfven.
Namnen hade samlats in av våra medlemmar på gator,
torg och via vår kampanjsida på nätet, www.medgesej.se.
Målet med kampanjen var att väcka uppmärksamhet hos
allmänheten, även hos de yngre och yrkesverksamma,
då denna fråga berör alla.

Tandvård
PRO presenterade under våren rapportserien Bit ifrån om
tandvård och munhälsa under olika faser av åldrandet.
En god munhälsa är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Äldre personer har en ökad risk för att drabbas
av skador och sjukdomar i munnen. I den första delen av
rapportserien konstateras att 150 000 pensionärer avstått
tandvård av ekonomiska skäl. I den andra delen av rapportserien beskrivs munhälsobehovet och tillgången till tandvård för äldre personer med omsorgsbehov.

Överlämning av 74 928 namnunderskrifter för
högre Allmänpension till statsminister Stefan Löfven.

t1
ppor
Delra
ort 2
Delrapp

Bit ifrån
TANDVÅRD OCH MUNHÄLSA FÖR ÄLDRE UTAN OMSORGSBEHOV.
EN RAPPORTSERIE OM ÄLDRE PERSONERS TILLGÅNG TILL TANDVÅRD UNDER OLIKA FASER AV ÅLDRANDET.

DELRAPPORT 1 ÄLDRE PERSONER UTAN OMSORGSBEHOV
DELRAPPORT 2 ÄLDRE PERSONER MED OMSORGSBEHOV

Tandvårdsrapporterna.

Almedalen
Under politikerveckan i Visby arrangeras tusentals
seminarier som lockar inte bara journalister utan även
organisationer, företag och privatpersoner. Samtliga
partiledare för riksdagspartierna håller tal från scenen
i Almedalsparken i Visby.
Syftet med PRO:s närvaro under Almedalsveckan är att
uppmärksamma politiker, opinionsbildare, journalister,
forskare, medlemmar och presumtiva medlemmar på
PRO:s frågor. För andra året i rad anordnade PRO i samarbete med SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och
News55 Äldreforum.

Bit ifrån

TANDVÅRD
EN RAPPORTSERIE OM ÄLDRE OCH MUNHÄLSA FÖR ÄLDRE MED OMSORGSBEHOV.
PERSONERS TILLGÅNG TILL
TANDVÅRD UNDER OLIKA
FASER AV ÅLDRANDET.

Äldreforum i Almedalen, juli 2018.

DELRAPPORT 1 ÄLDRE PERSONER
DELRAPPORT 2 ÄLDRE PERSONER UTAN OMSORGSBEHOV
MED OMSORGSBEHOV
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PRO Gotland hade även ett eget tält nere i hamnen under
hela veckan.
PRO genomförde flera uppmärksammade seminarier, bland
annat Vaccinationsprogram för äldre, Jämlik tandvård och
Hotet mot kontanterna. Även Höjd allmän pension var ett
ämne som många diskuterade under Almedalsveckan.
Representanter för PRO deltog i ett stort antal seminarier
arrangerade av andra organisationer.

PRO-tältet, Almedalen, 2018.

PRO:s prisundersökning
Den 24 oktober 2018 genomfördes PRO:s prisundersökning runt om i landet där distrikten samordnade
de drygt 900 prisundersökare som besökte 724 butiker.
Undersökningen är en del av PRO:s folkrörelsearbete
och visar ett stort engagemang bland PRO:s medlemmar.
Distrikten och prisundersökarna gjorde ett utmärkt arbete.
Förutom insamlingen av butikernas prisuppgifter ställdes
även frågor om pensionärsvänlighet till butiksföreståndarna
– bland annat om möjligheten att betala med kontanter,
närhet till toaletter samt eventuella pensionärsrabatter.

Prisundersökningen jämför bl a priser i matbutikerna
och i år undersökte man även pensionärsvänligheten.

Prisundersökningen bidrar till en större prismedvetenhet
bland medlemmar och allmänheten. Den utser landets
billigaste butiker, visar geografiska skillnader samt en jämförelse av priset på ekologiska och vanliga varor. En nyhet
var årets undersökning av prisläget i nätbutikerna. Resultatet
presenterades i ett nytt och illustrativt format på webben och
Facebook i början av 2019 och togs upp i riksmedierna.

Internationellt engagemang

PRO är medlem i den internationella organisationen HelpAge
International, som bedriver påverkansarbete kring äldres
rättigheter. Föreningen PRO Global, som finns på flera orter,
arbetar med frågor som rör äldres rättigheter i ett globalt
perspektiv.
PRO är medlem i Nordiska samarbetskommittén, NSK.
I kommittén ingår åtta pensionärsorganisationer från sex
nordiska länder. Via NSK är PRO representerade i den
europeiska samarbetsorganisationen Age Platform Europe
och dess styrelse.

HelpAge International driver frågor för äldres rättigheter.
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PRO:s internationella konferens
PRO:s internationella konferens arrangerades den
5–6 april på Bommersvik. Ett 50-tal PRO:are fick veta
mer om äldres sociala villkor i olika delar av världen.
Efter inledning av PRO Global gavs under den första
dagen exempel på välfärdspolitik och pensionssystem
från olika delar av världen. Dag två handlade om hur
äldreorganisationer kan arbeta för att påverka äldres
villkor.
Deltagare på internationella konferensen i Bommersvik.

Remissvar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.
Remittering av promemorian Ds 2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre.
Promemoria Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem.
Remiss av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60).
Remiss av utredningsresultat gällande ordförandes uppdrag och arvode, Sveriges Konsumenter.
Remiss från Lotteriinspektionen av förslag till föreskrifter för den föreslagna spelregleringen.
Remittering av promemorian Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz.
Remittering av DS 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer – inriktning för ett nytt
grundskydd.
Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43).
Promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och
pension.
Remiss av promemorian Förlängt anställningsskydd till 69 år (DS 2018:28).
Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer.
Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42).
Remisserna Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (2018:47) och En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling
i vår, skola och omsorg (2018:48).
God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39).
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Kommunikationskanaler
PRO:s kommunikation ska stödja organisationens uppsatta mål i alla led. I vardagen kan
det betyda allt från att kalla medlemmarna till ett föreningsmöte till att skapa opinion i
en rikspolitisk fråga.

PRO:s sakkunniga bloggar
PRO:s sakkunnigas blogg grundades 2017 med syftet
att sakkunniga regelbundet skulle lägga upp inlägg om
intressepolitiskt aktuella frågor. Under 2018 har totalt
28 inlägg publicerats och bloggen har drygt 22 000
visningar per år vilket är en ökning mot första året.
Det mest lästa inlägget var ”Bankerna känner inte sina
kunder”, skrivet av Ola Nilsson. Bloggen hade 281
prenumeranter vid slutet av 2018. Att prenumerera
på bloggen innebär att man får ett utskick till sin
mejladress när ett nytt inlägg publiceras.

Blogg.

Nyhetsbrev och intranät
Nyhetsbrevet PRO Informerar har varje månad gått ut
till föreningar, samorganisationer och distrikt, antingen
per e-post eller i pappersform. PRO Informerar läggs även
upp på intranätet. PRO Informerar skickas ut några dagar
i förväg till distrikten för att de ska hinna förbereda sig
på de eventuella frågor som kan komma från föreningar.
PRO informerar.

PRO:s webb, blogg, Facebook och Twitter
PRO:s webbplats förändras kontinuerligt. Under 2019 ska
arbetet med en ny webbplats påbörjas. Twitter är ett bra
komplement till PRO:s övriga kommunikationskanaler
där det är lättare att nå journalister, beslutsfattare och
presumtiva medlemmar med våra nyheter.
Se https://twitter.com/PRO_SVERIGE
PRO har satsat mycket på sociala medier under året.
På Facebook ökade antalet följare från 45 000 till över
50 000. Det gör att vi lättare når ut till en större målgrupp
än tidigare. Det ger även ringar på vattnet i form av ett
större engagemang för det innehåll som vi lägger upp.

Webbsida.
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Instagram har blivit en ny kanal där PRO nu har 217 följare.
Det är en applikation till mobiltelefonen där man kan visa
bilder från PRO:s verksamhet.
PRO:s enhet för opinion och påverkan har även producerat
rörlig bild under året, till exempel en julhälsning från PRO:s
ordförande Christina Tallberg och livesändningar från
seminarierna i Almedalen 2018. Vi har också lagt upp film
från seminariet Vilseledd och lurad, PRO:s internationella
konferens och projektet Aldrig ensam samt filmat överlämnandet av namninsamlingen för höjd allmän pension
till statsminister Stefan Löfven. Allt rörligt material finns
på vår Youtube-kanal: http://bit.ly/2C6RhmN

Facebook.

Under 2018 har bland annat valrörelsen 2018, händelser i
medierna och information om PRO:s ståndpunkt i aktuella
politiska debatter varit det som väckt mest intresse på
Facebook och PRO:s hemsida. Det Facebookinlägg som var
mest framgångsrikt under 2018 är tv-klippet där PRO lämnar
över namninsamlingen för höjd allmän pension till statsminister
Stefan Löfven. Det har nåtts av 193 000 personer och delats
mer än 2 000 gånger. Vår Facebooksida blev ett livaktigt
forum för debatt.

Instagram.

Webbstatistik
			

Antal unika besökare under 2018

Förändring sedan 2017

		 www.pro.se

Sessioner: 2 087 187. Besökare: 747 002.
59 486 sidvisningar 		
50 800 (följare) 				

Sessioner: 1 976 896. Besökare: 661 522.
53 972
45 020 (följare)

		 Intranätet
		 Facebook

PRO i medierna

Att PRO är Sveriges största pensionärsorganisation syns
tydligt i medierna. PRO har, enligt Retrivers medieanalys,
haft 20 690 artiklar i redaktionell media under året. 244 av
artiklarna har publicerats i rikstäckande media. En nyhet
som fick stor uppmärksamhet under året var PRO:s rapport
om tandvård, där det framgick att 150 000 pensionärer inte
har råd att gå till tandläkaren. Nyheten slogs upp stort i
Aftonbladet och följdes upp av andra medier, bland annat
Sveriges Television. Det svenska pensionssystemet och att
Sverige kommit långt när det gäller kontantlösa betalningar
är intressant för utländsk media. PRO har under 2018 bland
annat medverkat i fransk och japansk TV och i en längre
artikel i New York Times.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne

Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne
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Aftonbladet
Tisdag 8 maj 2018

HÄR ÄR TANDVÅRDSBIDRAGEN
4 Det allmäna tandvårdsbidraget – årligen 600 kronor för personer över 65 år. Kan sparas i två år.
4 Högkostnadsskydd – Kostnader som överstiger 3 000 kronor/år
reduceras upp till 15 000 kronor med 50 procent, över 15 000 med
85 procent.

4 Särskilt tandvårdsbidrag – riktas till personer som på grund
av sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar försämrad
tandhälsa. Bidraget ligger på 600 kronor/halvår och kräver
läkarintyg.
4 Tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsätt-

ning, samt vid så kallade oralkirurgiska
behandlingar.
4 Personer med stort omsorgsbehov
har rätt till uppsökande verksamhet
och nödvändig tandvård.

– Dåliga tänder
signalerar skam

”VILLE INTE VISA MUNNEN” Marianne
Ramström, 79, har haft dålig tandstatus i många
år. Men hon som många andra pensionärer
avstår tandvård av ekonomiska skäl. ”Jag fyller
visserligen 80 år snart men jag tycker själv att
jag vill vara med lite till. Men så som jag såg ut
fram till i höstas så ville jag inte ens visa munnen för någon”, säger hon.

Foto: BJÖRN LINDAHL
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150 000 pensionärer i Sve
rige avstår från tandvård.
Av ekonomiska skäl.
– Dåliga tänder signale
rar skam, att man inte har
haft råd att gå till tand
läkaren, säger Marianne
Ramström, 79, som nu ler
för första gången på flera
år.

13 procent av landets
pensionärer har de senaste
12 månaderna avstått från
att söka vård trots att de haft
ett behov.
I hushåll med låg hus
hållsinkomst (under 250 000
kronor per år) är andelen
som avstått vård ännu
högre, 23 procent. Det visar
en stor telefonundersök
ning som PRO låtit göra.
– Detta är den första tand
vårdsrapporten vi gjort och
resultatet visar det vi hört
i många år av våra medlem
mar, att man inte har råd
att gå till tandläkaren, säger
Christina Tallberg, ord
förande i PRO.
Att underhålla sina
tänder har i högsta grad

n 150 000 pensionärer har inte råd med tandvård
n ”Det är dyrt om man som jag har 6 000 kronor”
blivit en ekonomisk
15 000 kronor.
fråga, anser hon.
 Det finns en
– Tyvärr ser inte
mängd olika sjuk
domstillstånd som
politiker och ansva
hänger ihop med
riga att munhälsan
har en vital betydel
sämre munhälsa.
se och att dåliga
Till det kommer
tänder kan orsaka
den isolering som
dödliga sjukdomar.
många med dåliga
Christina
Det kan också röra
tänder hamnar i.
Tallberg.
sig om att inte kunna
Sammantaget är
tillgodogöra sig näring och det nästan obegripligt att
att dålig tandhälsa kan man inte har samma system
påverka hur mediciner
hjälper patienten.

Bara fyra tänder
PRO har länge krävt att
tandvården ska ingå i sjuk
vårdens ordinarie högkost
nadsskydd.
I dag måste patienten
betala de första 3 000 kro
norna, först därefter träder
tandvårdsbidraget i kraft,
med 50 procents avdrag för
kostnader mellan 3 000 och

med högkostnadsskydd
som hälso och sjukvården,
säger PROordföranden.
Marianne Ramström, 79,
i Danderyd har haft dålig
tandstatus i många år,
ursprungligen på grund av
en olycka i ungdomen då hon
slog ut framtänderna. Hon
har haft en lösgom i över
käken sedan 30årsåldern.
I samband med en sjuk
dom för några år sedan
försämrades kvarvarande

tänder ytterligare och till
slut återstod bara fyra
i underkäken.
– Det är ju dyrt att gå till
tandläkaren om man som
jag bara har 6 000 kronor
kvar när hyran är betalad,
men i höstas tänkte jag att
jag inte kunde gå runt och
se ut så där längre.

”Paff och jätteledsen”
Marianne gick till sin
vanliga Folktandvårdsmot
tagning för att be om ett
kostnadsförslag på en lös
ning även till underkäken.
– Tandläkaren frågade
om jag fortfarande kunde
äta. I så fall tycker han att vi
skulle låta det vara som det
var. Jag blev ju helt paff och
jätteledsen och gick bara
därifrån. Jag fick en känsla
av att man inte ville ödsla
tid på gamla människor.
Genom tips från en be

kant begärde Marianne
samma kostnadsförslag
hos en annan tandläkare
och fick därefter en brygga
på avbetalning.
– 10 000 kronor på ett
bräde hade jag inte haft råd
med, men förra månaden
kunde jag göra den sista
avbetalningen, säger den
pensionerade socialarbeta
ren som är glad att hon tog
steget.
– Jag fyller visserligen 80
år snart, men jag tycker själv
att jag vill vara med lite till.
Men så som jag såg ut fram
till i höstas så ville jag inte
ens visa munnen för någon.
PRO:s rapport visar att
antalet pensionärer som
avstått från att söka hjälp är
stort och att drygt hälften,
52 procent, av dessa, 150 000
personer, har avstått av
ekonomiska skäl.
Dessutom känner var

femte pensionär (22 pro
cent) varken till det allmän
na tandvårdsbidraget eller
högkostnadsskyddet inom
tandvårdsförsäkringen.
– Det är viktigt att perso
nal inom sjukvården, men
också hemtjänsten kan in
formera om vad som gäller,
säger Christina Tallberg.
Bemötandet som Marian
ne Ramström råkade ut för
kallar hon för kränkande.
– Sådant ska man inte be
höva acceptera. Hon borde
vända sig till patientnämn
den och anmäla beteendet.
För Marianne har den nya
bryggan redan fått positiva
effekter. Det sociala livet
blomstrar. När Aftonbladet
träffar henne sitter hon i
Bergianska trädgården och
njuter av försommarvär
men. Och ler.
– Det är roligare att gå ut
nu. Man mår bättre av att
träffa folk och våga prata än
att sitta hemma och tycka
synd om sig själv.

Britt Peruzzi

britt.peruzzi@aftonbladet.se

Aftonbladet 8/5-2019.

PROpensionären
Medlemstidningen PROpensionären har under 2018
utkommit med 9 nummer, varav ett dubbelnummer.
Tidningen går ut till alla medlemmar enligt principen
ett exemplar per hushåll. PROpensionären är den enda
informationskanal som når samtliga medlemmar, eftersom alla inte har tillgång till internet. Papperstidningen
är därför en av de viktigaste kanalerna för information
om PRO:s verksamhet.
Tidningen finns också som taltidning. På PROpensionärens
egen sida på PRO:s webb läggs även tidningen ut digitalt
som så kallade blädderexemplar, med ett nummers fördröjning. Vissa artiklar ur papperstidningen läggs också ut på
PRO:s hemsida.
I en mätning 2018 uppgav 242 000 personer att de läste
tidningen (Orvesto Konsument 2018:1). PROpensionärens
chefredaktör uppskattar att ytterligare omkring 60 000
personer, som är 81 år och äldre och därmed inte omfattas av
Orvestomätningen, läser tidningen regelbundet. Det verkliga
antalet läsare är därför troligen runt 300 000 personer.
Enligt undersökningar ligger tidningen i topp när det gäller
lästid, jämfört med andra medlemstidningar. Under perioden juli 2017 – juli 2018 hade PROpensionären en TS-kontrollerad upplaga på 283 800 exemplar.
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för långsemester

nr 1 • 2018
pensionären
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Under 2018 har projektet med distriktsbilagor utökats och
har under året omfattat över 10 PRO-distrikt.
Den 1 augusti 2018 blev Åke Persson PROpensionärens
ansvarige utgivare och chefredaktör, efter att ha varit ansvarig utgivare och tillförordnad chefredaktör sedan den 30
oktober 2017. Chefredaktören har under 2018 genomfört en
rad effektiviseringar av redaktionens verksamhet – bland
annat bytt till ett billigare och lättare papper i tidningen vilket
minskar kostnader för både tryck och porto, omförhandlat
avtalet med tryckeriet, dragit in utgivningen av ett nummer
och sagt upp avtalet med tidningens externa bildbehandlare
för att göra den processen både billigare och mer effektiv.

Projekt
Tillsammans mot ensamhet

PRO sökte och beviljades under sommaren medel till ett
projekt för att minska ensamheten bland äldre. Projektet
genomfördes i samarbete med SPF Seniorerna och SKPF
Pensionärerna. Två projektledare arbetade under tre månader med att bland annat arrangera konferenser, ta fram ett
studiematerial och utreda om pensionärsorganisationerna
bör starta en stödtelefon för ensamma äldre. Projektet
avslutades vid årsskiftet men nya medel kommer att sökas
under 2019.

Tillsammans mot ensamhet
Så gör vi för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Studiematerial,
Tillsammans mot ensamhet.

Koll på läkemedel

Tillsammans med SPF Seniorerna, Apoteket AB och SKPF
Pensionärerna driver PRO projektet Koll på läkemedel. Den
årliga statistiken som Koll på läkemedel tar fram från Socialstyrelsen visade att andelen äldre som får olämpliga läkemedel fortsätter att minska. I slutet av 2018 beviljades Koll
på läkemedel statliga medel som bland annat används till
att översätta projektets broschyrer till andra språk än svenska.
Materialen går att beställa från projektets hemsida
www.kollpalakemedel.se.
Andelen äldre som får olämpliga
läkemedel fortätter att minska.
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Representation
PRO är Sveriges största organisation för landets pensionärer. Det innebär att
PRO bjuds in att sitta med i olika folkrörelser, samhällsorgan och utredningar.
Under 2018 var PRO representerat i:
• ABF:s förbundsstyrelse: Carl-Eric Thörngren första halvåret 2018 Christina Tallberg andra
halvåret 2018.
• ABF:s verksamhetsråd: Dan Karlsson.
• AGE Platform Europe: Christina Tallberg genom Nordiska samarbetskommittén NSK.
• Aldrig ensam-projektet: Inger Jonasson Sjödin och Sam Wenngren.
• ARC, Aging Research Center: Johanna Hållén.
• Grand Tours AB: Christina Tallberg, Lars Hedberg, Lisbeth Staaf Igelström, Johanna Hållén
samt Jan Andersson, ersättare till och med årsmötet 2018, Christina Tallberg, Jan Andersson,
Lisbeth Staaf Igelström, Johanna Hållén samt Sten Fors, ersättare från och med årsmötet
2018.
• Nordiska samarbetskommittén, NSK: Christina Tallberg och Johanna Hållén.
• PRO:s rikslotteri Trippelskrapets styrgrupp: Christina Tallberg, Johanna Hållén och från och
med september Charlotta Rosenquist samt Johnny Löfstrand, lotteriföreståndare.
• Referensgrupp till forskningsprojektet DöBra, Karolinska institutet: Janette Bäckman.
• Regeringens pensionärskommitté, fram till valet 2018 Christina Tallberg, Lars Hedberg.
Efter valet har inte personärskommittén haft något sammanträde.
• Socialstyrelsen – E-hälsorådet: Anna Werkelin Ahlin.
• Socialstyrelsen – Äldrerådet: Susanne Öhrling.
• Socialtjänstutredningen – Framtidens socialtjänst: Susanne Öhrling.
• Statens pensionsverks pensionärspanel: Anders Thoré.
• Sveriges kommuner och landsting – Dialog med facken: Anna Werkelin Ahlin.
• Sveriges konsumenter: Johanna Hållén.
• Tandvårdsutredningen: Christina Tallberg och Anna Werkelin Ahlin.
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: Johanna Hållén.
• Utredningen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen: Johanna Hållén.
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Friskvård, studier och resor
PRO har ett stort utbud av aktiviteter för medlemmarna. Kultur, sång och studier är det som
engagerar flest. Under 2018 erbjöd PRO-föreningarna studiecirklar i 133 olika ämnen från
Allmän språkkunskap till Övrigt konsthantverk. PROsIT-cirklarna har även i år varit ett av de
områden som lockat många deltagare. Olika typer av hantverkscirklar ligger konstant på en
hög nivå. Även reseverksamheten är mycket populär och många PRO:are har under året rest
både inom och utom Sverige.
Varje år genomförs en aktivitetsrapportering där föreningar, samorganisationer och distrikt
lämnar en rad uppgifter som beskriver verksamheten i termer av till exempel friskvård,
reseverksamhet, styrelsearbete och medlemsvärvningsaktiviteter. PRO Riks sammanställer
all information och använder den som underlag till bland annat verksamhetsberättelse
Uppgifter om studiecirklar och kulturarrangemang tillhandahålls av ABF.

Kultur och sång
690 000 besökare kom under 2018 till PRO:s 13 393 rapporterade kulturarrangemang. I PRO fanns 509 sång- och musikgrupper 2018. Succén med PRO Västmanlands fyra rockkörer fortsatte även under 2018. Där träffades 500 PRO:are
en gång i veckan för att sjunga rock- och poplåtar.

Rockkören i Sala.

Folkbildning
Cirka 112 000 medlemmar deltog i 10 600 studiecirklar och
annan folkbildning. Studiecirklarna hölls förra året inom 133
olika ämnen. Under året har PRO satsat på att få igång
utvecklingsprocesser i våra föreningar med materialet Ett
välkomnande PRO från A – Ö. Studiematerialet har använts
flitigt i studiecirklar och på seminarier.
Ett nytt studiematerial, Inte vi och dom, utan alla, som berör
frågor om integration, migration, alla människors lika värde
och källkritik har tagits fram tillsammans med vårt studieförbund ABF och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF. Studiematerialet har lanserats över landet
med start i samband med ett seminarium på ABF:s kulturoch aktivitetscenter i Vårby gård i juni. Glädjande är att
studiecirklar inom hälsa och friskvård ökar.

© Maj 2018, Pensionärernas Riksorganisation
Text: Charles Westin, Niklas Westin
Textbearbetning och produktion: Malena Sjöberg & PRO
Tryck: DanagårdLitho
Foto: Anneli Nygårds
Artikelnummer: PRO1001
www.pro.se

STUDIEMATERIAL
SAMHÄLLE

Inte vi och dom, utan alla
ETT KURSMATERIAL OM MIGRATION OCH INTEGRATION

Studiematerial,
Inte vi och dom, utan alla.
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Kurser och konferenser
Under 2018 genomförde PRO centrala kurser för distriktsansvariga i bland annat konsumentfrågor, friskvård, studier,
PRO Försäkringar, medlemsrekrytering och medlemsvård,
trafiksäkerhet, intressepolitiskt arbete, PRO Kontakt, ledarskap, ekonomi, kommunikation och IT. Riksorganisationen
har även medverkat i PRO-distriktens kurser för föreningarnas förtroendevalda om bland annat konsumentfrågor och
prisundersökningen, medlemsrekrytering, Kontaktombudskurser, ”Inte vi och dom, utan alla”, Koll på läkemedel,
förebyggande av benbrott och inbrott, ledarskap, kurser för
pensionärsråden och seminarier kring pensionärers ekonomi.

Kommunikationskurs i januari.

Under 2018 har distrikten genomfört 420 egna kurser för
cirka 8 400 förtroendevalda.

Kontakt för gemenskap
I flera av PRO:s föreningar finns kontaktombud som ansvarar för att nya medlemmar får möjlighet att komma med i
gemenskapen. Kontaktombuden ser även till att medlemmar som inte orkar delta i aktiviteter och på möten får
telefonsamtal och besök.

Hälsa och friskvård
Under 2018 lanserades ett nytt fakta- och studiematerial, Med
hälsan i behåll. Materialet har sedan använts runt om i landet
för att sprida kunskap om hälsa – samt som underlag för att
kunna påverka politiken. Det forskningsbaserade hälso- och
livsstilverktyget PRO Livsstil blev en ny medlemsförmån
som PRO:s medlemmar fick tillgång till i samarbete med
Göteborgs universitet.
Flera inspirerande samarbeten initierades, bland annat med
Riksidrottsförbundet, Korpen, Svenska gymnastikförbundet
och RFSU. Målet var samarbetsvinster runt gemensamma
intressen och att ta fram nya material och träningsprogram.
Under slutet av året tog riksorganisationens styrelse ett beslut
om en ny strategi för att utveckla och stärka PRO:s arbete med
hälsa och friskvård samt en friskvårdspolicy som ska förankras i hela organisationen.

Gert Berlin, ordförande i PRO Tierp välkomnar
nya medlemmar.

STUDIEMATERIAL
SAMHÄLLE

Med hälsan i behåll

Med hälsan i behåll – nytt
Studiematerial.
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PRO:s riksmästerskap och PROvetarna
PRO:s riksmästerskap genomfördes i sex grenar under året:
parbridge, orientering, golf, boule, bowling och frågesportstävlingen PROvetarna. Mästerskapen genomfördes i både
lag- och singelklasser och föregicks av uttagningar på både
förenings- och distriktsnivå. En av årets höjdpunkter var
sprintorienteringen som genomfördes på Gysinge herrgårdsområde på en helt nyritad karta.
Regionfinalerna i PROvetarna genomfördes 22 augusti på
fem platser i landet – samtidigt och med samma frågor.
Lagen från PRO Staffanstorp, PRO Arvika, PRO Hägersten,
PRO Haga och PRO Torvalla segrade i respektive final.
I riksmästerskapet, som i år avgjordes i samband med
höstens representantskapsmöte, deltog dock endast fyra lag
då PRO Torvalla fick förhinder. Segrare blev PRO Arvika.

Riksmästerskap i orientering, Gysinge,
september 2018.

Förtjänsttecken
Under 2018 har 570 stycken förtjänsttecken delats ut i PROdistrikt och föreningar. Det är en ökning jämfört med 2017
då 507 förtjänsttecken delades ut. De belönade medlemmarna
har haft varierande uppdrag inom organisationen.

Förtjänsttecken.

Resor
Resor är en av de mest populära aktiviteterna som våra
föreningar, och även en del samorganisationer och PROdistrikt, erbjuder medlemmarna. Runt 3 200 resor lockade
cirka 105 000 resenärer under 2018. PRO-distriktet i Norrbotten var extra innovativt och tog tåget till Italien. Ett hållbart transportalternativ där resan blev en viktig del av målet.
Grand tours och PRO medlemsresor har haft många trevliga
resor under 2018. Den stora nyheten, och ett populärt sätt att
resa, har varit resor med tåg till Garda i Italien och till Tyskland. En annan nyhet i år var en resa till Indien med dess
Gyllene triangel. Uppskattade rundresor gick till både
Albanien och Cornwall. Aktivitetsresorna var även de uppskattade, till exempel resor med teman som vandring, boule,
träning, akvarell och språkresa. SOLOresorna, som erbjuder
ensamresenärer eget rum utan extra kostnad, gick till
Spanien, Nådendal i Finland och dygnskryssningar med
M/S Birka.

Aktivitetsresa, Spanien, 2018.
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Flera resor gick till Italien, främst till Riva del Sole i Toscana,
men även till Terracina. Storstadsresorna gick till Budapest,
Krakow och Lissabon. Under 2018 genomförde PROmedlemsresor två stora medlemsträffar. Vårträffen på Kreta i maj
och Höstträffen på Gran Canaria i november och december.
Varje träff hade cirka 400 deltagare.

PRO:s folkhögskola
PRO:s folkhögskola är en mötesplats för gemenskap, folkbildning och kultur. Folkhögskolan är öppen för alla men
har en inriktning mot äldre, vilket gör den unik i världen.
Skolan utgår från en kunskapssyn som ser värdet av det
livslånga lärandet, den tar tillvara deltagarnas långa livserfarenhet och tar hänsyn till särskilda kunskapsbehov.
På skolans huvudsäte i Gysinge och på filialen i Stockholm
genomfördes totalt 4 175 deltagarveckor.
För att få en tydligare struktur beslutade PRO-kongressen i
juni 2018 att tydliggöra i stadgarna att PRO Folkhögskola är
en ideell förening med PRO:s riksorganisation som huvudintressent. PRO-distrikten inbjuds också att vara medlemmar.
Dessutom kan närstående pensionärsorganisationer inbjudas. Startmöte för folkhögskolans förening med nya stadgar
hölls den 4 december 2018.

PRO:s folkhögskola har en inriktning mot äldre,
vilket gör den unik i världen.

Fastigheterna i Gysinge
Fastigheterna i Gysinge som ägs och förvaltas av PRO är
från början ett vallonbruk och numera ett kulturarv som
föreningen bevarar åt eftervärlden. Utöver den folkhögskoleverksamhet som bedrivs i fastigheten fungerar
Gysinge herrgård även som vandrarhem, bed & breakfast
och hotell- och konferensanläggning.  
Under 2018 byttes stammarna i den stora huvudbyggnaden
och samtidigt renoverades 21 stycken badrum och ett flertal
gästtoaletter. Parallellt uppgraderades byggnaden i enlighet
med Boverkets allmänna föreskrifter om brandskydd.

Fastigheterna i Gysinge ägs och förvaltas av PRO.
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Intresseföreningen PRO:s folkhögskola
Gysinge
889 av PRO:s föreningar och 25 av distrikten var under
2018 medlemmar i Intresseföreningen för folkhögskolan.
Medlemsavgifterna uppgick till 550 116 kronor. Det kom
också in gåvor på 7 032 kronor. Intresseföreningen gav
500 000 kronor i anslag till folkhögskolan samt 48 000
kronor till kursavgifter.

889 PRO-föreningar är medlemmar i Intresseföreningen för PRO:s folkhögskola.

PRO:s rikslotteri Trippelskrapet
PRO bedriver sedan många år ett eget riksomfattande
medlemslotteri för att stärka finansieringen av verksamheten i hela organisationen. Det säljs genom prenumerationer och i PRO-föreningar, hos ATG-ombud och hos
större Coop-butiker. Under 2018 såldes 3,6 miljoner
lotter. Det gav en nettointäkt till PRO:s olika organisationsled på cirka 10 miljoner kronor. Med 4 miljonvinnare blev 2018 det år då det gick ut flest miljonvinster.
Under 2017 tog försäljningen ett rejält kliv upp med
ökningar i alla led. I stort sett har det bibehållits under
2018 och med en liten ökning för en del distrikt. Flera
föreningar, samorganisationer och distrikt har deltagit på
evenemang som mässor och marknader. Kombinationen
av att visa upp PRO, prata PRO och sälja lotter har
bidragit på ett positivt sätt till att både rekrytera nya
medlemmar och att stärka föreningarnas ekonomi.
Den utåtriktade verksamheten kommer att fortsätta
under kommande år.

Under 2018 såldes 3,6 miljoner
lotter.
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Beslutande organ
Till och med kongressen 15–17 juni 2018:
Styrelse
Christina Tallberg, ordförande, Lars Hedberg, 1:e vice ordförande, PRO Norrbotten, Lisbeth
Staaf Igelström, 2:e vice ordförande, PRO Värmland, Jan Anderson, PRO Skåne, Mauritz
Eliasson, PRO Bohuslän, Janette Bäckman, PRO Dalarna, Bengt Kronblad, PRO Kalmar län,
Ulla Holmberg, PRO Västerbotten, Ingela Ekholm, PRO Göteborg, Bernth Johnson, PRO
Blekinge samt Anne-Lie Fröberg, personalrepresentant.
ERSÄTTARE

Ann-Sofie Ingman, PRO Ångermanland, Leif Persson, PRO Jämtland, Gun-Britt Delsvik
Svensson, PRO Norra Älvsborg, Johnny Löfstrand, PRO Södermanland, Curt Karlsson,
PRO Östergötland samt personalrepresentant ur fackklubbens styrelse.
Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden fram till kongressen 2018. Sekreterare
har varit Åsa Karlberg.

Arbetsutskottet
Christina Tallberg, Lars Hedberg och Lisbeth Staaf Igelström och Jan Andersson (ersättare).
Arbetsutskottet har haft 8 protokollförda sammanträden fram till kongressen 2018.

Revisorer
Olof Karlsson, PRO Norrbotten, Sylve Qvillberg, PRO Skåne, samt Fredrik Sjölander,
auktoriserad revisor KPMG AB.

Valberedning
Bo Johansson, PRO Stockholms län, ordförande/sammankallande, Ulla Berndtsson, PRO
Västmanland, Barbro Sandberg, PRO Norrbotten, Rune Johansson, PRO Södra Älvsborg
och Gunnel Akinder, PRO Kalmar län.
ERSÄTTARE

Sterne Johannesson, PRO Blekinge, Ragnhild Wärn, PRO Östergötland, Yngve Lindkvist,
PRO Västerbotten och Christina Breilin, PRO Ångermanland.
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Från kongressen 15–17 juni 2018:
Styrelse
Christina Tallberg, ordförande, Jan Andersson, 1:e vice ordförande, PRO Skåne, Lisbeth Staaf
Igelström, 2:e vice ordförande, PRO Värmland, Sten Fors, PRO Norrbotten, Ingela Ekholm,
PRO Göteborg, Bernth Johnson, PRO Blekinge, Britta Håkans, PRO Ångermanland, Gunnar
Sandell, PRO Stockholms län, Inger Jonasson Sjödin, PRO Södermanland, Curt Karlsson,
PRO Östergötland, samt Berit Ekman, personalrepresentant.
ERSÄTTARE

Inger Persson, PRO Västmanland, Sam Wenngren, PRO Västerbotten, Margareta Jansson,
PRO Örebro län, Bo Allan Johansson, PRO Dalarna, Gun-Britt Delsvik Svensson, PRO Norra
Älvsborg samt personalrepresentant ur fackklubbens styrelse.
Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden efter kongressen 2018. Sekreterare har
varit Åsa Karlberg.

Arbetsutskottet
Christina Tallberg, Jan Andersson, Lisbeth Staaf Igelström och Sten Fors (ersättare).
Arbetsutskottet har haft 7 protokollförda sammanträden efter kongressen 2018.

Revisorer
Sylve Qvillberg, PRO Skåne, Ulla Berntsson, PRO Västmanland samt Fredrik Sjölander,
auktoriserad revisor KPMG AB.
ERSÄTTARE

Jan Bengtsson, PRO Kalmar län samt Elizabeth Bergman, PRO Norrbotten.

Valberedning
Håkan Bystedt, ordförande/sammankallande, Gun Åkers, PRO Skåne, Leif Wikman, PRO
Norrbotten, Ulla Holmberg, PRO Västerbotten samt Carl-Erik Thörngren, PRO Uppsala.
ERSÄTTARE

Ragnhild Wärn, PRO Östergötland, Åke Allard, PRO Stockholms län, Anita Håkansson,
PRO Blekinge, Sven Carlsson, PRO Göteborg samt Kerstin Zander, PRO Halland.

Representantskapet
PRO:s representantskap har haft årsmöte den 3 maj på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand
i Stockholm och höstmöte den 19 november på World Trade Center i Stockholm. Ordförande
vid årsmötet var Inger Persson, PRO Västmanland och vid höstmötet Christer Hedberg,
PRO Stockholms län. Distrikten har varit representerade enligt nedan.
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DISTRIKT
Blekinge
Bohuslän

ÅRSMÖTE

Gunn Svedberg
Ingrid Duwe
Lis-Britt Berring
Dalarna
Bo A Johansson
Lars Östlund
Gotland
Per-Olof Karström
Gävleborg
Torsten Pettersson
Barbro Berglind
Göteborg
Tommy Emanuelsson
Halland
Sten-Eric Svensson
Jämtlands län
Gertrud Nygren
Jönköpings län
Göran Jörgensson
Kalmar län
Ingemar Tovesson
Lena Sting
Kronoberg
Bodil Fager-Bergqvist
Medelpad
Bengt Persson
Norra Älvsborg
Harry Berglund
Norrbotten
Sten Fors
Åke Blomberg
Skaraborg
Bengt Fernström
Skåne
Sven Englesson
Solveig Lundgren
Stig Ålund
Stockholms län
Christer Hedberg
Margareta Vikgren
Alf Andersson
Södermanland
Inger Jonasson Sjödin
Södra Älvsborg
Rune Johansson
Uppsala län
Carl-Eric Thörngren
Lars-Erik Nyström
Värmland
Stig Nordling
Thorsten Born
Västerbottens län
Sam Wenngren
Yngve Lindqvist
Västmanland
Inger Persson
Ångermanland		
Örebro län
Bo Fredriksson
Margareta Jansson
Östergötland
Ragnhild Wärn
Roland Yngwe

HÖSTMÖTE
Rolf Persson
Bengt Eklund
Rosalie Sanyang
Birgitta Olsson
Lars Östlund
Tommy Johansson
Anita Walther
Barbro Berglind
Tommy Emanuelsson
Sten-Eric Svensson
		
Göran Jörgensson
Ingemar Tovesson
Åke Nilsson
Bodil Fager-Bergqvist
Bengt Persson
Harry Berglund
Inger Berglund
Anders Berg
Bengt Fernström 		
Sven Englesson
Kerstin Johansson
Solveig Lundgren
Christer Hedberg
Ylva Johansson
Alf Andersson
Monica Karlsson
Rune Johansson
Carl-Eric Thörngren
Eivor Johansson
Stig Nordling
Thorsten Born
Yngve Lindqvist
Leif Jonsson
Ann-Sofie Ingman
Bo Fredriksson 			
Lena Ottosson
Inghild Larsson
Roland Yngwe
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Årsredovisning 2018
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Årsredovisningen omfattar Pensionärernas Riksorganisation, 846000-5120, med säte i
Stockholm inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen
PROs folkhögskola Gysinge.
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för Sveriges pensionärer.
Vi pensionärer vill, genom PRO, medverka till att stärka demokratiska värden och
ett medmänskligt synsätt i Sverige, och inom den ramen ta tillvara pensionärernas intressen.
PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation.
Så här formulerar vi våra uppgifter:

• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god
vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.

• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma,
politiska arbete.

• Vi ska motverka främlingsfientlighet, åldersdiskriminering och all annan diskriminering
och främja personliga kontakter oavsett ursprung.

• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att hävda pensionärernas
intressen.

• Vi ska öka pensionärernas inflytande.

Utveckling av organisationens verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt tkr

2018

2017

2016

2015

Verksamhetsintäkter, tkr

186 932

105 230

107 988

105 679

Verksamhetsresultat, tkr

-14 269

-5 287

-11 876

-18 240

Balansomslutning, tkr

52 493

64 132

69 403

76 801

Eget kapital, tkr

31 847

44 845

50 364

61 752

61%

70%

73%

80%

330 940

351 439

359 084

369 473

4 175

4 217

4 385

4 228

Soliditet %
Antal medlemmar
Antal deltagarveckor på folkhögskolan
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året genomfördes PRO:s kongress, även denna gång helt digitalt. På kongressen
beslutades det att kongressperioden nu ska vara fyraårig. Kongressen beslutade även att för
första gången på tio år höja medlemsavgiften med 20 kronor.
Kongressen ställde sig bakom förslaget att uveckla PRO:s folkhögskola och under hösten
inleddes ett arbete med att verkställa kongressens beslut. Startmötet för den nya ideella
föreningen för folkhögskolan hölls den 4 december.
I oktober 2017 påbörjades ett nödvändigt stambyte i PRO:s fastighet Herrgården i Gysinge.
Stambytet innebar att Herrgården var stängd för folkhögskolans verksamhet de fyra första
månaderna 2018. Under stambytet ytrenoverades gästrummen samtidigt som brandskyddet
uppgraderades i enlighet med Boverkets allmänna föreskrifter om brandskydd.
Den genomlysning av PRO:s kansliorganisation, ekonomistyrning och IT-administration som
PRO:s styrelse beslutade om 2017 presenterades i början av 2018. Flera förändringar har
genomförts enligt det förslag som togs fram för att få en mer ändamålsenlig organisation
på PRO:s kansli. Förändringsarbetet fortsätter 2019.
PRO har under 2018 fortsatt arbetet med medlemsstatistiken som påbörjades hösten 2017.
Målet har varit att säkra den statistik som levereras till utomstående parter.
Inför valet genomförde PRO kampanjen ”Höj den allmänna pensionen ”, vilket resultaterade
i att ca 75 000 namnunderskrifter kunde lämnas över till statsminister Stefan Löfven i slutet
av augusti.
Det forskningsbaserade livsstilsverktyget PRO Livsstil blev en medlemsförmån, samtidigt
tog styrelsen beslut om en ny strategi för PRO:s fortsatta arbete med friskvård. Det ska även
tas fram en ny friskvårdspolicy.
PRO bevakar pensionärernas intressen i regeringens pensionärskommitté och även lokalt
och regionalt i kommunernas och landstingens/regionernas pensionärsråd.
PRO har bedrivit opinionsarbete kring pensionärers ekonomi, mot åldersdiskriminering,
äldreomsorg, hälso- och sjukvård med flera. Under året genomfördes den årliga prisundersökningen. Tillsammans med SPF Seniorerna och Apoteket AB har PRO drivit projektet
Koll på läkemedel. PRO har även drivit projektet ”Tillsammans mot ensamhet” tillsammans
med SPF Seniorerna och SKPF. Under paraplyet Äldreforum medverkade PRO under
Almedalsveckan tillsammans med SPF Seniorerna, SKPF och News55. PRO:s sakkunniga
fortsatte under året arbetet med den intressepolitiska bloggen Rakt på – PRO:s sakkunniga
bloggar.

Viktiga förhållanden
PRO bedriver en omfattande verksamhet och erbjuder medlemmar en mötesplats för
gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. PRO genomförde under 2018 10 600
studiecirklar i många olika ämnen med 112 000 deltagare.

28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Antalet medlemmar i PRO var under 2018 330940. PRO är Sveriges största pensionärsorganisation.
PRO ger ut medlemstidningen PROpensionären med ett exemplar per medlemshushåll.
Tidningens TS-kontrollerade upplaga juli 2017-juli 2018 var 283 800 exemplar (285 700).
Sedan 1982 driver PRO en folkhögskola. Skolan har sin verksamhet förlagd till PRO:s
fastighet i Gysinge i Sandvikens kommun och förhyrda lokaler i Huddinge kommun.
Under 2018 genomfördes 4 175 deltagarveckor (4 217) på folkhögskolan.
PRO är genom Nordiska Samarbetskommittén (NSK) medlem i organisationen Age
(The European Older People´s Platform) som verkar för äldrefrågor på EU-nivå.
Genom den till 58 % ägda resebyrån Grand Tours AB bedriver PRO det egna varumärket
PRO Medlemsresor.
Under 2018 genomfördes ca 3 200 resor med 105 000 deltagare i Grand Tours/PRO
medlemsresors regi.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under de senaste åren har PRO haft en negativ medlemsutveckling. Under 2018 fortsatte
PRO det arbete som inleddes under 2017, där styrelsens tillsammans med representanter
från kansliet besökte samtliga distrikt för att diskutera verksamhetsutveckling, medlemsvärvning och medlemsvård.

Användning av finansiella instrument
För placering av organisationens överlikviditet har styrelsen beslutat och nedtecknat en
särskild policy för medelplacering för PRO. Riktvärdet i policyn är 85% räntebärande och
15% aktierelaterade finansiella instrument. Fördelningen 2018 är 58% i räntebärande och
42% i aktierelaterade finansiella instrument pga försäljning av räntebärande papper.

Icke-finansiella upplysningar
PRO arbetar kontinuerligt med frågor kring miljö, arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor i
enlighet med de policydokument som finns antagna i organisationen. Vidare eftersträvas att
miljöpåverkan ska vägas in i utvärdering av alla inköp och upphandlingar. De resor som
görs av PRO:s anställda och förtroendevalda sker företrädesvis med tåg för att minska
negativa effekter på klimatet.
Organisationen eftersträvar att de leverantörer som anlitas har kollektivavtal, eller tillämpar
villkor om lön, semester och arbetstid för sina arbetstagare lägst enligt de nivåer som följer
av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den
aktuella branschen.
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PRO placerar sin överlikviditet med respekt för de tio principer som återfinns i FN:s Global
Compact gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Inga placeringar
görs i bolags vars huvudsakliga verksamhet utgörs av spel, vapen och krigsmaterial, produktion av tobak, produktion av alkohol för konsumtion och produktion av pornografi.
De senaste åren har ett stort arbetsmiljöarbete genomförts. Årliga hälsokontroller och medarbetarundersökningar har införts, skyddsronder görs regelbundet och det finns ett tätt
samarbete med de fackliga organisationer som är representerade på arbetsplatsen.

Förslag till resultatbehandling i Årsredovisningen för 2018:
Årets resultat före fondförändringar är -12 997 320 kronor.

Till representantskapets förfogande står följande resultat:
PRO:s fondkapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

44 844 633
-12 997 320

Summa

31 847 313

Styrelsens förslag till disponering av 2018 års resultat
Fond som är del av eget kapital:
Förändring:
Utgående balans 2018:
Kongressfonden, årets kostnad
-5 736 422
310 396
Kongressfonden, avsättning
1 000 000
1 000 000
Äldreforskningsfond, intäkter gåvor
-188 143
2 050 362
Intresseföreningen
-12 022
583 831
Folkhögskolan
-5 172 468
8 290 260
Reparationsfond Gysinge
-4 860 954
Likviditetsfond
1 972 689
19 612 464
					
Summa kronor
-12 997 320
31 847 313
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Resultaträkning
BELOPP I KR

NOT

2018

2017

VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter		
4
Gåvor
4
Bidrag
2, 3, 5
Nettoomsättning
6
Övriga intäkter

56 631 903
70 316
15 688 361
114 201 048
340 357

57 828 682
33 900
14 687 830
29 413 455
3 265 838

Summa verksamhetsintäkter		

186 931 985

105 229 705

VERKSAMHETSKOSTNADER
7
-3 788 140
-3 792 612
Lämnade bidrag och medlemsavgifter
8
-128 155 371
-43 786 440
Verksamhetskostnader
9, 10
-21 148 578
-23 227 600
Övriga externa kostnader
11
-41 979 742
-38 723 130
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella				
12, 13
-6 128 724
-986 605
anläggningstillgångar
Summa verksamhetskostnader

-201 200 555

-110 516 387

Verksamhetsresultat		

-14 268 570

-5 286 682

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter
15
Räntekostnader och liknande resultatposter		

1 279 822
-8 572

202 664
-316 693

Resultat efter finansiella poster		

-12 997 320

-5 400 711

Resultat före skatt		

-12 997 320

-5 400 711

-

-118 420

-12 997 320

-5 519 131

Årets resultat enligt resultaträkningen (ovan)		
Disposition till förvaltade fonder		

-12 997 320
12 997 320

-5 519 131
5 519 131

Kvarstående resultat efter dispositioner		

0

0

Skatt på årets resultat

14

16

Årets resultat		
Disposition av årets resultat
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Balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2018-12-31

2017-12-31

17

3 449 938
861 480
-

3 375 903
1
1 096 551
-

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Markanläggning
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

18
19
20

		
4 311 418
4 472 455
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
21
1 477 700
1 477 700
Andelar i koncernföretag
22
23 200
8 200
Ägarintressen i övriga företag
Summa anläggningstillgångar		
1 500 900
1 485 900
		

5 812 318

5 958 355

Omsättningstillgångar
VARULAGER M M		
Färdiga varor och handelsvaror		
1 224 209
371 065
		
1 224 209
371 065
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar		
4 672 041
2 059 306
Aktuell skattefordran		
472 779
1 324 619
23
889 227
7 926 001
Övriga fordringar
24
4 769 276
4 425 121
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
10 803 323
15 735 047
KORTFRISTIGA PLACERINGAR

25

20 939 669

26 161 583

KASSA OCH BANK
Kassa och bank		

13 713 538

15 905 558

		
13 713 538
15 905 558
Summa omsättningstillgångar		

46 680 739

58 173 253

SUMMA TILLGÅNGAR		

52 493 057

64 131 608
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Balansräkning
BELOPP I KR

NOT

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL
Egna fonder inklusive årets resultat		

31 847 313

44 844 632

31 847 313

44 844 632

6 784 113
7 573 564
6 288 067

6 200 915
3 534 568
9 551 493

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder		
26
Övriga skulder
27
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		
20 645 744
19 286 976

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

52 493 057

64 131 608
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Rapport över förändringar i
eget kapital
Intresseföreningen

Utgående balans, fastställd 2017-12-31
Effekt av rättelse av fel
Ingående balans, justerad, 2018-01-01 *)

595 853
595 853

*)

Äldrefors.fonden

Kongressfonden

2 238 505

6 046 818

2 238 505

*)

6 046 818

*)

FÖRÄNDRINGAR INOM EGET KAPITAL		
Äldreforskningsfonden gåva
70 316
Användning av Äldreforskningsfonden medel
-258 459
Användning av Kongressfondens medel
-5 736 422
Eget kapital före disposition av årets resultat

595 853

2 050 362

310 396

Disposition av resultat 2018

-12 022

-

1 000 000

Summa

583 831

2 050 362

1 310 396

2 050 362 **)

1 310 396 **)

Eget kapital

2018-12-31 **)		

583 831

**)

Folkhögskolan
		

Övrig fond

Utgående balans fastställd 2017-12-31

22 500 728

Effekt av rättelse av fel
Ingående balans, justerad, 2018-01-01 *)

13 462 728
-

		

13 462 728 *)

Balanserat resultat
inkl årets resultat

-

22 500 728 *)

Årets resultat

-12 997 320

FÖRÄNDRINGAR DIREKT MOT EGET KAPITAL
Disposition av resultat 2018

-5 172 468

Summa
Eget kapital

-5 172 468
8 290 260 **)

2018-12-31 **)

-2 888 264
-2 888 264
19 612 464 **)

*) Totalt Eget kapital vid årets ingång 44 844 632
**) Totalt Eget kapital vid årets utgång 31 847 313
Övriga fonder består vid utgången av 2018 av Likviditetsfonden.

12 997 320
12 997 320
-
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Kassaflödesanalys
BELOPP I KR

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

NOT

2018

2017

30

-12 997 320
6 128 725

-5 400 711
1 020 717

32

		
-6 868 595
-4 379 994
Betald inkomstskatt		
851 840
-187 843
Kassaflöde från den löpande verksamheten före				
förändringar av rörelsekapital		
-6 016 755
-4 567 837
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager		
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		

-853 144
4 079 884
1 358 768

10 266
1 823 660
247 529

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-1 431 247

-2 486 382

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar		

-5 967 688
-15 000

-1 182 483
25 000
182 454

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-5 982 688

-975 029

Årets kassaflöde		
-7 413 935
-3 686 177
Likvida medel vid årets början		

42 067 141

45 753 318

Likvida medel vid årets slut

34 653 206

42 067 141
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Intäkter 2018
1%
4%

Medlemsavgifter 28%

6%

4%

Statsbidrag, riksorg 2%

28%

5%

Statsbidrag, folkhögsk 4%
Trippelskrapet 46%
4%

46%

2%

PROpensionären, annonsintäkter 5%
Folkhögskolan 4%
Finansiella intäkter 1%
Övriga intäkter 4%
Upplösning egna fonder 6%

Kostnader 2018
Verksamhetskostnader 33%
33%

PROpensionären 9%

44%

IT & Medlemsadm mm 4%
Fastighets-, Lokal- & admin kostn 7%
9%
3%

7%

4%

Av- och nedskrivn fastighet mm 3%
Trippelskrapet 44%
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges

NOT 1		

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
						
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
					
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka
skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
					
						
Nyttjandeperiod
Byggnader								
20-120 år
Markanläggningar						
15 år
Inventarier, verktyg och installationer						
3-5 år
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Byggnaderna på fastigheten har indelats i fem olika byggnadstyper med liknande användningsområde. Dessa har i sin tur
indelats i komponenter med varierande nyttjandeperiod. Vid bedömning av komponenternas olika
nyttjandeperioder har hänsyn tagits till föreningen och ändamålet med den verksamhet de bedriver.
Byggnaderna består därmed av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar.			
						
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen
på byggnader:
- Stomme		
80-120 år
- Tak		
50 år
- Fasad		
45 år
- Fönster utvändigt		
30 år
- Stomkompletteringar/invändiga ytskikt		
30 år
- Ventilation		
30 år
- VS		
50 år
- El		
45 år
- Transportsystem		
35 år
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet
för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.								
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen (FIFU).
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras
aktuella plats och skick.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när organisationen blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och organisationen inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar.
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Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Andelar i dotterföretag, redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov
anses organisationens finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga
till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och organisationen har inte längre någon förpliktelse till den anställde när
avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende
av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har organisationen en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda.Organisationen bär i allt väsentligt dels
risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas
som skuld.
FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER
Organisationen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär
att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av
förpliktelsen på balansdagen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger organisationen några
framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när organisationen
har en legal eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
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b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när organisationen har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt
för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
• En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom organisationens
kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
GÅVOR
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
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BIDRAG
Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:
• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla organisationen,
• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
• Organisationen har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med
varornas ägande till köparen,
• Organisationen har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som
vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda
varorna, samt
• De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla organisationen samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
Eftersom moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

NOT 2		

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Grand Tours AB bedöms vara ett dotterbolag utan väsentlig betydelse. Koncernredovisning
upprättas därför inte med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap. 3 a §, då dotterbolaget
inte har betydande påverkan på koncernens omsättning, resultat och eget kapital.
PRO:s rikslotteri Trippelskrapet är inte slutredovisat till Lotteriinspektionen vid årets slut.
I årsredovisningen redovisas ett uppskattat resultat.                                                                                                                                        
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TRIPPELSKRAPET

		

2018

2017

INTÄKTER			
Försäljning lotter		
90 010 029
83 430 924
Övriga intäkter		
2 403 685
2 198 263
Summa intäkter		

92 413 714

85 629 187

KOSTNADER			
Vinster		
-37 472 300
-34 890 379
Marknadsföring		
-26 167 661
-21 144 645
Provisioner till distrikt och föreningar		
-6 650 600
-6 402 298
Provision, externa		
-3 243 913
-3 023 993
Uppdragsersättning/resultatandel lotteridrift		
-8 509 513
-6 814 080
Övriga kostnader		
-6 952 728
-6 841 860
Summa kostnader		

-88 996 715

-79 117 255

RESULTAT		

3 416 999

6 511 932

NOT 4		

GÅVOR OCH BIDRAG

GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN		
2018
2017
Insamlade medel:			
Äldreforskningsfonden		
70 316
33 900
Summa		

70 316

33 900

BIDRAG SOM REDOVISATS SOM INTÄKT		
2018
2017
Offentliga bidrag:			
MSB Bättre tänka efter före		
1 500 000
1 500 000
Lönebidrag		
145 003
483 241
Landstingsbidrag, kommunbidrag, folkhögskolan		
654 500
734 733
Statsbidrag, organisationsstöd		
3 278 748
3 182 277
Statsbidrag Folkbildningsrådet, folkhögskolan		
7 913 300
8 401 800
Övrigt		
2 196 810
385 779
Summa bidrag		

NOT 5		

15 688 361

14 687 830

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN

		
2018
2017
NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN			
Folkhögskolan Kurs-konf verksamhet		
8 940 040
15 431 487
Annonsförsäljning		
10 745 559
11 536 302
Förlagsmaterial		
1 365 412
1 397 182
Övrigt		
93 150 037
1 048 484
Summa nettoomsättning		

114 201 048

29 413 455

42

NOT 6		

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

ÖVRIGA INTÄKTER

		2018

2017

Hyror		
333 325
Återbetalning av överskott från pensionsbolag			
Övrigt		
7 032

337 755
2 928 083
-

		
340 357
3 265 838
		

NOT 7		

LÄMNADE BIDRAG OCH MEDLEMSAVGIFTER

		2018

Adm.bidrag till PRO distrikten		
Medlemsavgifter till andra organisationer		

2017

-3 120 000
-668 140

-3 120 000
-672 612

-3 788 140

-3 792 612

2018

2017

Material- och externa verksamhetskostnader		
Tidning PROpensionären		
Medlemsvärvning/inform.		
Studieverksamhet		
Organisation		
Kongresskostnader		
Kultur & Friskvård		
Förlagsmaterial		
Opinion & Påverkan		
Fastighetsförvaltning		
Övrigt		

-193 930
-18 453 584
-2 434 276
-3 892 423
-4 461 728
-5 767 906
-426 081
-1 246 395
-2 388 207
-623 087
-88 267 754

-3 559 778
-19 906 265
-4 405 583
-2 385 436
-7 437 338
-968 516
-300 233
-1 838 221
-894 994
-1 876 177
-213 899

		

-128 155 371

-43 786 440

2018

2017

-8 137 194
-4 615 559
-7 262 571
-1 133 254

-8 798 908
-4 719 392
-8 922 816
-786 484

-21 148 578

-23 227 600

NOT 8		

VERKSAMHETSKOSTNADER

		

NOT 9		
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
		
		

Lokal och inventarier		
Kontor		
IT administration		
Övrigt		
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ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
2018

2017

KPMG		
Revisionsuppdrag		
879 677
269 443
Skatterådgivning		Andra uppdrag		
352 605
17 920
FÖRTROENDEVALDA REVISORER
Revisionsuppdrag		

18 200

17 920

2018 visar revisionskostnaden för både 2017 och 2018, medan kostnaden 2017 avser revisionen
av 2016 års bokslut.
Andra uppdrag består främst av av löpande rådgivning avseende redovisning.
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och förbundssekreteraren förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. Avtal har upprättats med KPMG för kongressperioden 2015 t o m kongressen 2018.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
						

NOT 11		

ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE

Medelantalet anställda

Sverige
* Varav PRO:s kansli 29
** Varav PRO:s kansli 27

2018

varav män

2017

varav män

*52

29%

**48

33%

Redovisning av könsfördelning i ledningen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2018-12-31, Andel kvinnor

2017-12-31, Andel kvinnor

52%
65%

55%
25%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
		

Löner och ersättningar		
Sociala kostnader		
(varav pensionskostnad) 1)		

2018

2017

30 370 769
11 734 336
(2 794 259)

29 595 898
11 206 686
(2 806 828)

1) Av organisationens pensionskostnader avser 351 tkr (345 tkr f.år) föreningens ledning
avseende 5 (4) personer. Inga pensionskostnader/förpliktelser föreligger för styrelsen.
Förbundssekreterare och övrig personal har enligt kollektivavtal KFO - Handels avtalspension
tecknat i Folksam/KP.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda
2018
2017
Styrelse och Övriga anställda
Styrelse och Övriga anställda
förbundssekreterare		förbundssekreterare			

Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)

1 663 786
28 706 983
(-)		

1 568 235
(-)

28 027 663

Avgångsvederlag
Det finns inte några avtal om avgångsvederlag för förbundssekreteraren eller någon annan i
PRO:s ledning.

NOT 12		

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

		
2018
2017
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och mark		
Markanläggning		
Inventarier, verktyg och installationer		

-152 534
-388 350

-133 989
-152 792
-363 147

		

-540 884

-649 928

NEDSKRIVNINGAR FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och mark		
Markanläggning		Inventarier, verktyg och installationer		
Pågående nyanläggning		
-5 587 841

-164 638
-172 039

		

-5 587 841

-336 677

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -6 128 725

-986 605

		

NOT 13		

EXCEPTIONELLA POSTER

		2018

EXCEPTIONELLA KOSTNADER
Nedskrivning byggnader, markanläggning och 		
pågående nyanläggning		

2017

-5 587 841

-172 039

-5 587 841

-172 039

Under 2016 gjorde en oberoende värdering av fastigheten i Gysinge. Värderingen visade att
fastighetens värde uppgick till ca 3 500 tkr. En nedskrivning av fastigheten skedde därför 2016
med 10 000 tkr. Vid värderingen gjordes bedömningen att en renovering av fastigheten inte
skulle leda till ett högre marknadsvärde. Under 2017påbörjades ett stambyte av fastigheten.
Stambytet avslutades 2018 och de förbättrande åtgärder som gjorts i fastigheten i samband
med stambytet har uppgått till totalt 5,8 mkr och dessa har kostnadsförts i sin helhet.
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OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där organisationen är leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke		
uppsägningsbara operationella leasingavtal

2018-12-31

INOM ETT ÅR		
Lokahyra		
3 237 544
Fordon		
Kontorsutrustning 		
934 486
MELLAN ETT OCH FEM ÅR 		
Lokahyra		
9 024 672
Fordon 			
Kontorsutrustning 		
2 714 289
SENARE ÄN FEM ÅR		
4 512 336

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter		

NOT 15

2017-12-31

2 704 170
245 280
1 673 720
8 913 279
2 813 468
-

20 423 327

16 349 917

4 172 030

5 546 919

RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

		
2018
2017
Ränteintäkter, övriga		
Utdelningar 		
Realisationsresultat		

156 964
799 973
322 885

2 265
234 511
-34 112

		

1 279 822

202 664

NOT 16

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

		
2018
2017
Aktuell skattekostnad		

-

-118 420

		

-

-118 420

Aktuell skattekostnad avser Folkhögskolan. Folkhögskolan bedriver näringsverksamhet i mån
av utrymme i den egna verksamheten. Kostnaderna för verksamheten redovisas i Folkhögskolans
kostnader och beräknas utgöra samma procent av de totala gemensamma kostnaderna som
intäkterna utgör av de totala intäkterna. Näringsverksamheten utgörs av konferensverksamhet,
café samt restuarangservering. PRO är helt skattebefriade från skatt på kapitalinkomster.
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Avstämning av effektiv skatt
Procent

2018

Belopp

Procent

2017

Belopp

Resultat avseende näringsverksamhet före skatt		-12 997 320		 538 272
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

22,0%
0,0%
0,0%

0
-

22,0% -118 420
0,0%
0,0%
-

Redovisad effektiv skatt

22,0%

-

22,0% -118 420

NOT 17

BYGGNADER OCH MARK

		2018-12-31

2017-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början		
Nyanskaffningar		

25 401 554
5 814 409

25 229 515
172 039

Vid årets slut		

31 215 963

25 401 554

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början		
Årets avskrivning		

-7 106 819
-152 533

-6 972 830
-133 989

Vid årets slut		
-7 259 352
-7 106 819
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR
Vid årets början		
Årets avskrivning		

-14 918 832
-5 587 841

-14 746 793
-172 039

Vid årets slut		

-20 506 673

-14 918 832

Redovisat värde vid årets slut		

3 449 938

3 375 903

Under 2016 gjordes en oberoende värdering av fastigheten i Gysinge. Värderingen visade att
fastighetens värde uppgår till ca 3 500 tkr. Det bokförda värdet justeras löpande i enlighet med
det marknadsmässiga värdet på fastigheten.
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MARKANLÄGGNING

		2018-12-31

2017-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början		
2 594 934
Nyanskaffningar		-

2 594 934
-

Vid årets slut		

2 594 934

2 594 934

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början		
Årets avskrivning		

-2 341 726
-

-2 188 934
-152 792

Vid årets slut		

-2 341 726

-2 341 726

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR
Vid årets början		
Årets nedskrivningar		

-253 207
-

-253 207
-

Vid årets slut		

-253 207

-253 207

Redovisat värde vid årets slut		

1

1

Under 2016 gjordes en oberoende värdering av fastigheten i Gysinge. Värderingen visade att
fastighetens värde uppgår till ca 3 500 tkr. Det bokförda värdet justeras löpande i enlighet med
det marknadsmässiga värdet på fastigheten.

NOT 19

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

		2018-12-31

2017-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början		
Nyanskaffningar		
Avyttringar och utrangeringar		

5 071 067
153 278
-1 249 171

6 108 270
1 010 444
-2 047 647

Vid årets slut		

3 975 174

5 071 067

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början		
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		
Årets avskrivning på anskaffningsvärden		

-3 809 878
1 249 171
-388 349

-5 469 378
2 022 647
-363 147

Vid årets slut		

-2 949 056

-3 809 878

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR
Vid årets början		

-164 638

-164 638

Vid årets slut		

-164 638

-164 638

Redovisat värde vid årets slut		

861 480

1 096 551
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PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

		2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början		
Investeringar		
Årets nedskrivningar		

5 587 841
-5 587 841

172 039
-172 039

Redovisat värde vid årets slut		

-

-

Under 2016 gjorde en oberoende värdering av fastigheten i Gysinge. Värderingen visade att
fastighetens värdeuppgick till ca 3 500 tkr. En nedskrivning av fastigheten skedde därför 2016
med 10 000 tkr. Vid värderingen gjordes bedömningen att en renovering av fastigheten inte
skulle leda till ett högre marknadsvärde. Under 2017 påbörjades ett stambyte av fastigheten.
Stambytet avslutades 2018 och de förbättrande åtgärder som gjorts i fastigheten i samband
med stambytet har uppgått till totalt 5,8 mkr och dessa har kostnadsförts i sin helhet.

NOT 21

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

		2018-12-31

2017-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN			
Vid årets början		
1 477 700
1 477 700
Förvärv		Vid årets slut		
1 477 700
1 477 700
Redovisat värde vid årets slut		

1 477 700

1 477 700

		
2018-12-31
Dotterföretag / Org nr / Säte
Antal andelar
Andel i % i) Redovisat värde

2017-12-31
Redovisat värde

Spec av organisationens innehav av andelar i koncernföretag

Grand Tours AB, 556291-8358,
14 777
58
1 477 700
1 477 700
Stockholm		
1 477 700

1 477 700

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
PRO utgör moderförening för en koncern med dotterbolaget Grand Tours AB. PRO upprättar
inte koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3a §, då
dotterbolaget inte har en väsentlig påverkan på koncernens omsättning, resultat och eget kapital.
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ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG

		2018-12-31

2017-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN			
Vid årets början		
8 200
Förvärv		
15 000
8200
Avyttring			 Vid årets slut		

23 200

8200

Antal andelar
Bokfört värde
		

Fonus		
Riksbyggen		
Gersheden		

41 st
20 st
50 st

8 200
10 000
5 000

		
23 200

NOT 23

ÖVRIGA FORDRINGAR

		2018-12-31

2017-12-31

Fordran lönebidrag		
Fordran stats- och landstingsbidrag		
Övr. fordran Trippelskrapet		
Övriga kortfristiga fordringar		

10 834
59 200
819 193

53 301
105 066
6 700 000
1 067 634

		

889 227

7 926 001

NOT 24

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

		2018-12-31

2017-12-31

Förutbetalda hyreskostnader		
564 042
Förutbetalda fakturor		
3 889 955
3 587 477
Övriga poster		
879 321
273 602
					
4 769 276
4 425 121
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KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2018-12-31
Redovisat värde Verkligt värde

PRO, räntefond
PRO, aktiefonder
Folkhögskolan, räntefond
Intresseföreningen, räntefond

2017-12-31
Redovisat värde Verkligt värde

7 678 518
4 739 344
7 971 633
550 175

7 706 999
5 536 532
8 719 876
565 315

12 985 012
4 654 763
7 971 632
550 175

12 920 156
5 653 834
8 774 333
566 189

20 939 670

22 528 722

26 161 582

27 914 511

Under året har avyttring skett av en penningmarknadsfond. Placeringarna ses som en värdepappersportfölj.
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ÖVRIGA SKULDER

		2018-12-31

2017-12-31

Momsskuld		
Personalskatter		
Återbetalning statsbidrag		
Övrigt		

796 831
652 300
6 124 433

93 338
609 087
1 597 183
1 234 960

		

7 573 564

3 534 568

I posten Övrigt ingår skulder avseende offentliga bidrag från MSB för arbetet med att förhindra
fallolyckor, samt bidrag för projekten Koll på läkemedel och Ensamhetsprojektet. De bidrag som
PRO erhållit men ännu intehaft kostnader för redovisas som skuld.

NOT 27

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

		2018-12-31

2017-12-31

Upplupen semester, övertid, sociala avgifter		
Medlemsavgifter		
Interimskulder		
Övriga poster		

4 095 849
955 605
416 178
820 435

6 780 825
1 833 474
621 812
315 382

6 288 067

9 551 493
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

		2018-12-31

2017-12-31

Ställda säkerheter
FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR		
Tillgångar med äganderättsförbehåll		

-

-

		-

-

Summa ställda säkerheter		

-

-

Eventualförpliktelser
PRO har ett garantiåtagande för dotterbolaget Grand Tours AB räkning avseende resegaranti.
Garantiåtagandet uppgår till 50 000 (50 000) kr.
PRO har en legal förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för de fall en naturkatastrof
uppstår på marken PRO äger. Om förebyggande åtgärder inte har vidtagits kan PRO bli
ersättningsskyldig för de kostnader som kan uppstå.
					

NOT 29

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

NOT 30

BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

PRO:s styrelse har i januari 2019 fattat beslut om att fortsätta bedriva verksamhet på Gysinge i
bolagsform, i enlighet med det kongressbeslut som togs i juni 2018. Beslutet innebär att PRO
bildar två bolag, ett fastighetsbolag och ett näringsbolag.

		
2018
2017
Erhållen utdelning		
Erhållen ränta 		
Erlagd ränta		

799 973
156 966
8 572

234 511
2 265
-95 281

965 511

141 495

I resultat efter finansiella poster ingår ovan redovisad utdelning, erhållen ränta och erlagd ränta.
Erlagd ränta visar ett positivt resultat, då Socialstyrelsen inte utkrävde ränta på de statsbidrag
som återbetalades under 2018.
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LIKVIDA MEDEL

		
2018-12-31
2017-12-31
FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL:		
Kassamedel		
Banktillgodohavanden		
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 		

13 713 538
20 939 670

48 325
15 857 233
21 506 820

		

34 653 208

37 412 378

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

NOT 32

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M.M.

		
2018
2017
Avskrivningar		
540 884
Nedskrivningar		
5 587 841
Rättelse av fel, återbetalning statsbidrag			
Rearesultat vid försäljning av kortfristiga placeringar			
		

NOT 33

6 128 725

649 928
336 677
34 112
1 020 717

KONCERNUPPGIFTER

Inköp och försäljning inom koncernen

För 2018 har Grand Tours AB en omsättning på 4,0 mkr (f.å. 4,0 mkr) varvid koncernens del av
överskottet är ca 0,2 mkr (f.å. 0,3 mkr). Bolagets balansomslutning per 2018-12-31 uppgår
till 4,4 mkr (f.å. 4,3 mkr) och koncernens del av det egna kapitalet utgör 2 mkr (f.å. 2 mkr).
I verksamhetsintäkterna ingår 333 tkr som avser hyresintäkter från Grand Tours AB.
PRO har under året inte gjort några inköp från Grand Tours AB.		

NOT 34

NYCKELTALSDEFINITIONER

I denna not definieras de nyckeltal som finns i förvaltningsberättelsen.

Balansomslutning:
Soliditet: 		

Totala tillgångar
Totalt eget kapital/Totala tillgångar

Riksmästerskap i orientering, 2018.
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Slutord
PRO:s styrelse tackar medlemmar och anställda som under året bidragit till goda resultat,
och redovisar med denna verksamhetsberättelse utvecklingen under året samt överlämnar
berättelsen till representantskapet för beslut.

Stockholm den 23 april 2019

Christina Tallberg
ordförande

Jan Andersson
1:e vice ordförande

Lisbeth Staaf-Igelström
2:e vice ordförande

Sten Fors

Ingela Ekholm

Bernth Johnson

Britta Håkans

Gunnar Sandell

Inger Jonasson Sjödin

Curt Karlsson

Berit Ekman
personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2019

Sylve Qvillberg

Ulla Berndtsson

Fredrik Sjölander
auktoriserad revisor
KPMG AB
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Revisionsberättelse 2018
TILL REPRESENTANTSKAPET I PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION,
ORG. NR 846000-5120

Rapport om årsredovisningen
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Pensionärernas Riksorganisation för år
2018. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 26-54 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen.
GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna
sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Vi som auktoriserad revisor har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på
sidorna 3-24. Den andra informationen består av verksamhetsberättelse (men innefattar
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). Det är styrelsen som
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
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osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning
arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
vi identifierat.
DEN FÖRTROENDEVALDA REVISORNS ANSVAR
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar
UTTALANDE
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för Pensionärernas Riksorganisation för år 2018.

Vi tillstyrker att representantskapet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
GRUND FÖR UTTALANDE
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.
STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade
revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 23 april 2019

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Ulla Berndtsson
Förtroendevald revisor

Sylve Qvillberg
Förtroendevald revisor
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