
 

 

 

 

 

PRO By-Horndal 

PRO-distriktet Dalarna 

Utbildning är och kommer fortsatt att vara viktigt för PRO:s medlemmar. 

Inte minst gäller detta den utbildning som erfordras för att ge 

förtroendevalda den grund och de kunskaper som behövs för de olika 

uppdragen och för att föra våra verksamheter framåt samt att locka nya 

medlemmar till våra aktiviteter. Eftersom samtliga led i vår organisation, 

Riks, distrikten och föreningarna, är medlemmar i de olika ABF nivåerna, 

har mycket av den efterfrågade utbildningen skett genom ABF:s eller 

annat studieförbunds försorg. Dock har mycket av den efterfrågade 

utbildningen genomförts i PRO Folkhögskolas regi vid Gysinge Herrgård. 

Då Gysinge herrgård nu har sålts av PRO Riks finns inte längre den 

naturliga kopplingen till Gysinge som ort. Detta samtidigt som det sedan 

länge funnits önskemål om att bedriva efterfrågad och erforderlig 

utbildning ute i distrikten eller regionvis, 

att merparten av efterfrågad utbildning genomförs i distrikten eller i 

regionalt samarbete mellan distrikten. 

att utbildningarna genomförs tillsammans med ABF eller annat 

studieförbund, alternativt genom regionalt utlokaliserade utbildningar 

från PRO Folkhögskola. 

 

Håkan Bengtsson 

+46706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

  



 

Bifall 

Att utbilda och förkovra medlemmarna så att de klarar av och känner 

trygghet i de uppdrag som de erhåller inom organisationen är av största 

vikt. Det är också viktigt att denna utbildning erhålls så nära medlemmen 

som möjligt. PRO dalarna ställer sig positiv till motionen och yrkar bifall 

till denna. 

 

Föredragande: Christina Tallberg  

Föredragandestöd: Eva Risberg 

Utbildning i alla former är av största vikt för PRO. Den allra största delen 

genomförs idag lokalt och regionalt i samverkan främst med ABF. Utöver 

detta behöver också centrala kurser genomföras t.ex. gällande vårt 

medlemssystem och IT-utveckling m.m. Vidare också särskilda kurser 

eller lansering av nya studiematerial. Dessa kurser kan genomföras på 

olika sätt idag i form av internatkurser i samverkan med 

PRO Folkhögskola och i Gysinge, andra kan också i denna form förläggas 

ute i landet. 

Styrelsen vill inte binda sig för att merparten av de centrala kurserna ska 

förläggas på olika ställen i landet. Det måste vara öppet för PRO centralt 

också framöver att bestämma på vilket sätt sådan utbildning ska ske och 

om det sker i samverkan med andra eller inte. 

Den andra att-satsen handlar om att utbildningarna genomförs med ABF 

eller annat studieförbund. PRO är sedan många år tillbaka 

medlemsorganisation i ABF, och kan p.g.a. detta inte genomföra 

utbildningar med andra studieförbund. Det finns en central 

överenskommelse mellan studieförbunden att inte samarbeta med andra 

studieförbunds medlemmar. 

 

att avslå motionen. 

 

  



 

PRO-distriktet Örebro län 

Behöver PRO ABF? 

Frågan kan också ställas annorlunda. Behöver ABF PRO? 

Organisationerna har gamla band ända sedan pensionärsrörelsen 

grundades. 

Under de senaste åren får flera PRO distrikt oroande signaler ifrån 

lokalföreningar som känner att bl.a. centraliseringen inom ABF försvårar 

både kontaktvägar och samarbeten. Här har digitaliseringen inneburit 

både för och nackdelar. 

Några PRO distrikt upplever också försämrade kontakter på länsnivå. 

Skälen är säkert många varför det kan kärvar i samarbetet. Det kan bero 

på ökande geografiska avstånd, personalförändringar. Ekonomiska 

förutsättningar som kan innebära att upphandlade uppdrag hos ABF ökar, 

vilket innebär att intresset för traditionella studiecirklar minskar. 

Studiecirkeln som verktyg för bildning kanske inte längre känns lika 

viktig? Eller ger inte samma kassaflöde som andra omfattande uppdrag. 

De statliga regelverk som styr studieförbundens verksamhet har också 

förändrats vilket också försvårar samverkan. 

att PRO riks genomför en genomlysning av hur PRO distrikten och dess 

föreningar upplevelser att samverkan med ABF fungerar. 

att genomlysningen av hur samverkan fungerar blir underlag för en 

omfattande diskussion om hur det kan utvecklas om förutsättningarna 

finns. 

 

Lena Ottosson 

070-5791578 

lena.ottosson@pro.se 

 

Bifall 

Egen motion. Antagen på höstmötet den 9 november 2021 

 

 



PRO-distriktet Dalarna 

PRO:s samtliga led, föreningar, distrikt och Riksorganisationen är 

medlemmar i respektive ABF nivå. Detta bygger på gamla band och 

relationer allt sedan pensionärsorganisationens bildande. Under senare år 

har allt fler uppgifter kommit distriktet till del från föreningarna om att 

centraliseringen inom ABF försvårar kontaktvägar och samarbeten i olika 

frågor. Det kan konstateras att digitaliseringen i detta sammanhang skapat 

både för- och nackdelar. Även på distriktsnivå upplevs försämrat 

samarbete, samverkan och löpande kontakter. 

Det kan säkerligen finnas flera skäl hos båda sidor varför samarbetet 

kärvar! En orsak kan vara ökande geografiska avstånd, 

personalförändringar och/eller ekonomiska faktorer så som att ABF 

prioriterar upphandlade uppdrag och att detta leder fram till att intresset 

för traditionella studiecirklar tillsammans med medlemsorganisationerna 

minskar? 

Studiecirkeln som verktyg för bildning och kultur upplevs kanske inte 

längre som lika viktig som tidigare? De ger möjligen heller inte upphov till 

förbättrat kassaflöde som upphandlad utbildning gör? Det statliga 

regelverket som styr studieförbundens verksamhet har förändrats vilket 

också kan leda till försvårad samverkan.  

att PRO Riksorganisation genomför en utredning av hur PRO-distrikten 

och dess föreningar upplever hur dagens samverkan med ABF:s olika 

organisationsplan fungerar 

att föreslagen utredning blir underlag för en genomgripande och 

allomfattande diskussion om hur samarbetet/samverkan mellan PRO och 

ABF kan utvecklas i avsikt att gynna bägge parter 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 



 

 PRO-distriktet Västmanland 

Organisationerna har gamla band ända sedan pensionärsrörelsen 

grundades. Under de senaste åren får flera PRO-distrikt oroande signaler 

från lokalföreningar som känner att bland annat centraliseringen av AB 

försvårar både kontaktvägar och samarbeten. Här har digitaliseringen 

inneburit både för- och nackdelar. 

Några PRO-distrikt upplever också dåliga eller försämrade kontakter på 

länsnivå. 

Skälen är säkert många, varför det kan kärva i samarbetet. Det kan bero på 

ökande geografiska avstånd eller personalförändringar? 

Studiecirkeln som verktyg för bildning kanske inte längre känns lika 

viktig, eller ger samma kassaflöde som andra omfattande uppdrag? 

De statliga regelverk som styr studieförbundens verksamhet har också 

förändrats, vilket också kan försvåra samverkan. 

Flera PRO-föreningar uppger att de ofta har svårt att värva medlemmar 

då PRO, helt felaktigt, fortfarande förknippas med arbetarrörelsen och 

dess partier. 

PRO har tydligt stadgereglerat att man är en partipolitiskt och religiöst 

obunden organisation, vilket ABF inte gjort. 

De skriver bland annat att de vill ”främja en samhällsomdaning i 

överenstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar”. 

att PRO Riks genomför en genomlysning av hur PRO-distrikten och dess 

föreningar upplever att samverkan med ABF fungerar 

att genomlysningen av hur samverkan fungerar blir underlag för en 

omfattande diskussion om, hur samverkan kan utvecklas om 

förutsättningarna finns 

 

Agneta Bode 

0709651003 

agneta.bode@telia.com 

 

  



 

Bifall 

Motionen bifallen på distriktets höstmöte 2021-11-17. 

 

Föredragande: Christina Tallberg 

Föredragandestöd: Eva Risberg 

PRO är sedan mycket lång tid tillbaka medlemmar i såväl ABF-

avdelningar och -distrikt som centralt. PRO är den medlemsorganisation 

inom ABF i normala tider som överlägset står för den mesta 

studieverksamheten i form av studiecirklar och annan 

folkbildningsverksamhet. På många håll i landet fungerar samarbetet 

mycket bra, medan som det framförs i motionerna att samarbetet inte är 

lika bra eller nära på andra platser. ABF har under senare år genomgått 

stora organisatoriska förändringar som ibland har lett till att avståndet har 

ökat. Det är viktigt att vi har ett bra samarbete, och att vi även tar tillfället i 

alla nivåer att utveckla samarbetet.  

Förslaget från motionärerna att göra en genomlysning av samarbetet på 

alla nivåer tycker riksstyrelsen är mycket bra, och att genomlysningen 

görs i samarbete med ABF.  

 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla motionerna. 

 

 

PRO-distriktet Dalarna 

Organisationsutredningen föreslår att PRO Riks skall samla sina 

utbildningsresurser och tillsammans med PRO Folkhögskola och ABF ta 

fram underlag till ett modernt ledarutvecklingsprogram som skall stärka 

våra styrelser. Arbetet ska ske i samverkan med extern expertis, forskare 

och organisationsutvecklare. Återkoppling ska ske till distrikten under 

arbetets gång. 

PRO Dalarna anser att detta är ett ambitiöst program som ligger rätt i 

tiden. Att utbilda och utveckla förtroendevalda leder otvivelaktigt till 

bättre möjligheter att rekrytera nya medlemmar. Men det är inte bara de 



som idag har förtroendeuppdrag som behöver erhålla förkovran. Skall vår 

organisation överleva på sikt behöver också presumtiva förtroendevalda 

erhålla adekvat utbildning för framtida uppdrag. 

att delar av programmet vänder sig till redan aktiva förtroendevalda 

att en annan del av programmet vänder sig mot intresserade 

medlemmar/framtida presumtiva förtroendevalda 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 24 

PRO Riks samlar sina utbildningsresurser och tar tillsammans med PRO 

Folkhögskola och ABF fram underlag till ett modernt 

ledarutvecklingsprogram som ska stärka våra styrelser. Arbetet ska ske i 

samverkan med extern expertis som forskare och organisations-utvecklare 

med flera. Återkoppling ska ske till PRO-distrikten under arbetets gång. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

Med stöd av PRO Riks ska föreningar och distrikt ansvara för att planera 

och genomföra ledarutbildningar. I nuläget är det svårt att greppa 

omfattningen av det tänkta arbetet. 

I sammanhanget och förslaget finns två dimensioner. Dels alla dem som 

idag har ett förtroendeuppdrag i en styrelse och som genom tänkt 

ledarutbildning kan få en ökad motivation för uppdraget. Dels alla de 

medlemmar som inte deltar så mycket i pågående verksamhet men ändå 

är ett stöd till föreningen. Bland den gruppen finns sannolikt presumtiva 

styrelseledamöter som nyligen lämnat yrkeslivet och kan bli inspirerad av 

att delta i ett sammanhang av ledarskap i en ideell föreningsverksamhet. 



PRO:s föreningar och samorganisationer har som bekant svårigheter att få 

kandidater till styrelseuppdrag. Genom två målgrupper och olika 

ingångar/perspektiv i den planerade ledarutbildningen kan det 

förhoppningsvis skapas ett ökat intresse för styrelseuppdrag.  

att en del i programmet vänder sig till redan aktiva styrelseledamöter som 

känner PRO:s verksamhet väl. 

att en annan del i programmet vänder sig till icke aktiva medlemmar. Ett 

program som beskriver PRO:s verksamhet i ett brett perspektiv som kan 

inspirera till aktivitet och på sikt bli intresserade av ett styrelsearbete. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 

 

Bifall 

Bifall till båda att-satserna 

 

Föredragande: Christina Tallberg  

Föredragandestöd: Eva Risberg 

Motionären refererar till organisationsutredningens förslag om att PRO 

riks ska samla sina utbildningsresurser för att tillsammans med PRO 

Folkhögskola och ABF, i samarbete med extern expertis, forskare och 

organisationsutvecklare, ta fram ett modernt ledarutvecklingsprogram. 

Motionären gör tillägget att det föreslagna ledarutvecklingsprogrammet 

ska vända sig till både befintliga och presumtiva förtroendevalda. 

Inom PRO är det livslånga lärandet centralt och behoven är stora och 

varierande.  

Redan idag pågår en satsning på ledarskapsutbildning i PRO 

folkhögskolas regi som vänder sig både till nya och gamla medlemmar. 

 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att besvara motion 16 

att bifalla motion 17.  

 



 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 25 

Med stöd av PRO Riks ansvarar distrikt och föreningar för att planera och 

genomföra ledarutbildningar. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

PRO Gävleborg har för närvarande 46 föreningar, nio samorganisationer 

och en samrådsgrupp. Förslaget ger en känsla av att distrikt och 

föreningar får ett ansvar för att motivera medlemmar med uppdrag i 

styrelser - och som redan befinner sig i ett ledarskapsansvar - att delta i 

det tänkta utvecklingsarbetet. 

Det som också behöver göras är att nå fram till medlemmar som inte 

kommer till medlemsmöten eller andra aktiviteter men ändå gillar PRO 

och vill vara medlem. Bland den gruppen finns kanske presumtiva 

styrelseledamöter som nyligen lämnat yrkeslivet och kan bli inspirerad av 

att delta i ett ledarskap för ideell föreningsverksamhet. 

 

Med samorganisationerna som en viktig länk i arbete och samlande kraft i 

relation till tillhörande föreningar och distriktsansvarig, kan den tänkta 

utvecklingen med ett ledarutvecklingsprogram bli riktigt bra. Det ökar 

tydligheten för samorganisationerna och blir hanterbart i rimliga former i 

förhållande till både föreningar, samorganisationer och PRO:s 

Folkhögskola i Gysinge. 

att samorganisationerna får ett uppdrag som innebär samordning av 

utbildning i de föreningar som tillhör respektive samorganisations 

geografiska område och dessutom att ha kontinuerlig kontakt med 

distriktet ledning. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 

 

Bifall 

Samorganisationerna har bäst koll på sina föreningar. 



 

Föredragande: Bo Allan Johansson 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

PRO:s styrelse delar motionärens uppfattning att det är viktigt med 

utbildning, och särskilt ledarskapsutbildningar, för att både distrikt och 

föreningar ska kunna ledas och styras på ett effektivt och bra sätt. PRO 

folkhögskola kommer under de närmsta åren att göra en satsning på 

ledarskapsutbildningar vilket är mycket bra. Samtidigt är styrelsen 

medveten om att det även är viktigt att utbildningar erbjuds lokalt i 

distrikt och i föreningar.  

Styrelsen är dock tveksam till att kongressen ska ge ett uppdrag till 

samorganisationer/samrådgrupper att samordna utbildningen inom 

samorganisationens/samrådsgruppen geografiska område. Tanken är 

mycket god, men samorganisationer/samrådsgrupper fungerar på mycket 

olika sätt runt om i landet. Styrelsen ser hellre att distriktsstyrelserna ger 

samorganisationen/samrådsgruppen i uppdrag att samordna utbildning. 

Då går det att anpassa uppdraget efter lokala förhållanden. 

 

att besvara motionen. 

 

 

 

 

 

PRO Lycksele 

PRO-distriktet Västerbottens län  

Trots pandemi och inställda arrangemang har styrelser träffats och i de 

flesta fall har möten skett digitalt eller via telefon. Styrelseprotokoll 

behöver således justeras och handlingar undertecknas. 

Denna hantering har skett manuellt. Dagens postutdelning tar tid, 

handlingar ska vidare till nästa person och totalt sett innebär det en 

fördröjning som varken är effektiv eller acceptabel. 



Digital signering av handlingar innebär en administrativ effektivisering 

och underlättar hantering av ärenden. Det är enkelt genomfört med bank-

ID, något som jag förmodar att de flesta av dagens pensionärer är bekanta 

med och kan hantera. 

att undersöka möjligheterna till digital signering av dokument och att 

resultatet presenteras för föreningarna 

att föreningarna själva avgör om de vill ansluta sig till möjligheten med 

digital signering.  

 

Karin Norlander  

0701547035 

karinmnorlander@gmail.com 

 

Bifall 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Styrelsen ställer sig bakom motionärernas problembeskrivning och 

förslag.  

 

att bifalla motionen.  

 

 

PRO-distriktet Stockholm 

Den pågående pandemin med smittspridning av Covid-19 har på många 

sätt begränsat PRO:s verksamheter. Det har särskilt gått ut över våra 

demokratiska styrsystem som höstmöten och årsmöten. Lösningen har 

hittills blivit att ge dispens från stadgarna och helt enkelt skjuta fram de 

olika mötesdatumen. 

Men den tekniken leder snarare till hinder än möjligheter. Avsaknaden av 

hjälp med digitala möten och bra verktyg för dem har skapat förvirring 



och osäkerhet. Trots det har föreningar och distrikt, var och en på sitt sätt, 

försökt att lösa problemet. Allt från digitala möten till cirkulerande 

protokoll. Men dessa har en sak gemensamt. Färre medlemmar deltar. 

Ibland så få att osäkerhet råder om den demokratiska legitimiteten för 

mötet. Dessutom med höga kostnader för utskick av möteshandlingar. 

Riksorganisationen har med sin Microsoft 365 portal öppnat för digitala 

mötesverktyg och ABF har försök utbilda oss i dessa. Tyvärr inte alltid 

samstämmigt. Fortfarande finns det bland PRO medlemmarna både 

okunskap och brist på digitala verktyg som bra datorkraft, stabilt 

bredband och fram för allt ekonomi för dessa. Även själva mötesledningen 

av digitala möten kräver kunskap och förmåga. 

I stadgeförslaget till kongressen öppnas för digitala möten men ger där 

egentligen ingen stabilitet i hur dessa frågor ska hanteras. Frågan om 

digitalt stöd har också hanterats av organisationsutredningen som ännu 

inte redovisats. 

att ge tydliga förutsättningar och legitimitet för digitala beslutsmöten i 

hela PRO. 

att skapa en god och enhetlig digital plattform med tydlig 

kravspecifikation för digitala möten och möten med digitala inslag, små 

som stora i PRO. 

att i samarbete med ABF skräddarsy utbildningar för såväl deltagare som 

arrangörer och ledare av digitala beslutsmöten vilka erbjuds på både 

förenings och distriktsnivå. 

att utforma direktiv till PRO:s Folkhögskola om utbildningar i digitalt 

ledarskap och utveckling av dem. 

 

Christer Hedberg 

0703764935 

christer.hedberg@stockholm.pro.se 

 

Bifall 

Bifall av motionen i sin helhet. 

  



 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

I motionen lyfter motionärerna ett angeläget område. Digitala verktyg har 

haft en stor betydelse för att upprätthålla föreningsdemokratin och hålla 

kontakten mellan förtroendevalda och mellan förtroendevalda och 

medlemmar. Digitala möten oavsett plattform är fullgoda alternativ för 

beslutsmöten. Styrelsen yrkar därmed bifall till det första att-satsen. När 

det gäller enhetlig plattform ställer sig styrelsen något avvaktande. Redan 

idag används olika plattformar för möten. Det är av resursskäl inte 

aktuellt att utveckla en egen plattform för PRO. Styrelsen är tveksam till 

att ta fram en kravspecifikation då styrelsen värnar distrikt, 

samorganisationerna och föreningars självbestämmande. Det pågår redan 

idag ett arbete för att öka kompetensen att hålla i och genomföra digitala 

möten. PRO Riks har inte möjlighet att ge direkt till folkhögskolan om 

utbildningar i digital ledarskap men kommer att framföra ett sådant 

önskemål.  

 

att bifalla att-sats ett 

att avslå att-sats två och fyra 

att besvara att-sats tre. 

 

 

PRO-distriktet Stockholm 

Det är angeläget att slå vakt om PRO:s demokratiska 

organisationsuppbyggnad. I förlaget till nya stadgar öppnas bland annat 

för ”stödmedlemskap” (för ännu inte pensionerade), profilföreningar och 

lite friare visionsmöten samt omstrukturering av samorganisationerna. 

Vi anser det synnerligen angeläget att PRO slår vakt om de lokalt 

(geografiskt) förankrade föreningarna och att dessa alltid är PRO:s 

grundorganisation. Det är från denna grundorganisation 

riksorganisationen vilar och hämtar sin kraft. En väg åt det hållet är att 

samorganisationerna i sin nya form starkare knyts till föreningarna, nästa 

steg är hur distrikten kan ges en bra roll i föreningsstödet och 

rekryteringen av nya medlemmar. 



I vår nuvarande organisationsstruktur är det distrikten som tillsammans 

utgör riksorganisationen. Men är det verkligen en modern form? Istället 

bör vi hitta nya och tydliga vägar mellan föreningarna. Ett sätt kan vara 

att riksorganisationen ges en tydlig uppgift att ge service till PRO 

föreningarna i kommunerna exempelvis genom att ta ansvar för en 

regional bemanning av personal och annat föreningsstöd. 

Vi ser olika vägval för PRO som en viktig del av kongressen, särskilt hur 

vi tillsammans ska bli en modern organisation och kraftigt öka antalet 

medlemmar! 

att ge styrelsen i uppdrag att under kongressperioden utreda hur stödet 

till PRO föreningarna och medlemsutvecklingen kan stärkas i hela 

organisationen. 

 

Christer Hedberg 

0703764935 

christer.hedberg@stockholm.pro.se 

 

Bifall 

Bifall av motionen i sin helhet 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Åsa Nordenskiöld 

Att hitta nya och tydliga vägar mellan föreningarna och mellan alla delar i 

en stor och rikstäckande folkrörelse är som motionsskrivaren säger 

nödvändigt för att hålla ihop och därmed överleva som organisation i en 

allt snabbare omvärld. 

Kommunikationskanaler, gemensamma digitala verktyg och mallar samt 

alla de underlag, medlemssiffror, undersökningar och utvärderingar som 

tas fram måste vara snabbt tillgängliga och användarvänliga för alla som 

engagerar sig i PRO. Styrelsen anser att för att detta ska fungera måste det 

arrangeras och underhållas från en gemensamt och centralt styrd 

verksamhet. 

Riksorganisationen tar nu fram flera enkla verktyg som underlättar för 

lokalt arbete och samarbete, bland annat en intern social kanal och lätt 

tillgängliga grafiska mallar med möjlighet till egna texter och bildval för 



att snabbt kunna kommunicera med medlemmar, press eller andra 

intressenter på ett för organisationen enhetligt och igenkännbart sätt. 

Styrelsen är eniga om att en central del av organisationen måste bistå med 

en sammanhållande kommunikation, kanaler, verktyg, underlag, 

undersökningar och utvärderingar som gör att hela rörelsen går åt samma 

håll. Görs inte detta enhetligt kommer konkurrerande organisationer som 

ser moderna, snabbare och mer professionella ut att vara mer attraktiva 

för våra kommande yngre medlemmar.  

Som synes görs det väldigt mycket i motionens anda. 

 

att besvara motionen. 

 

 

PRO-distriktet Stockholm 

PRO arbetar förtjänstfullt med att erbjuda bra resor för medlemmarna 

genom partnerskapet i bland annat Grand Tours. Även samarbete med 

rederier och andra reseanordnare öppnar för förmånliga erbjudanden. 

Våra PRO föreningar bedriver också en omfattande rese- och 

utflyktsverksamhet med olika företag. Det är naturligtvis bra. Men vi 

tycker att PRO ska ha en mer framträdande och samordnande roll i 

resebranschen. Ansvariga för reseverksamheten både i riksorganisationen 

och i distrikten behöver stärkas och utvecklas. 

För många av våra föreningar är det vid sidan av lokalkostnader ofta dyrt 

att ordna kortare resor/utflykter liksom gemensamma event. Därför 

behövs prisvärda alternativ och erbjudanden från PRO:s resebyrå. Det 

behövs också någon som har den uppgiften specifikt för PRO och våra 

behov 

PRO behöver vässa sig inom områden som event och resor/utflykter. Men 

frågan kan behöva inventeras och utredas vidare. Möjligen med en viss 

försöksverksamhet. 

att den nya styrelsen får i uppdrag att tillsammans med distrikten 

utveckla och samordna event- och reseverksamheten. 

 



Christer Hedberg 

0703764935 

christer.hedberg@stockholm.pro.se 

 

Bifall 

Bifall av motionen i sin helhet. 

 

Föredragande: Sam Wenngren 

Föredragandestöd: Eva Risberg 

Precis som motionären skriver bedrivs ett viktigt och förtjänstfullt arbete i 

PRO med att tillhandahålla bra resor för medlemmarna, bland annat i 

samarbete med PRO medlemsresor. 

Föreningarnas lokala rese- och utflyktsverksamhet bygger ofta på 

fruktbara samarbeten med lokala reseaktörer. Om PRO riks och PRO:s 

resebyrå ska börja arbeta aktivt med att utveckla och samordna även 

denna typ av resor krävs ökade resurser, främst i form av personal. 

Alla former av samarbeten är positiva och kan bidra till att utveckla 

reseverksamheten, vare sig det handlar om samarbeten mellan föreningar 

i en samorganisation/distrikt eller samarbeten över distriktsgränserna. 

Sådana samarbeten kommer inte att hanteras av PRO centralt. 

 

att avslå motionen. 

 

 

PRO Hallsberg 

PRO-distriktet Örebro län 

Angående möjlighet att årligen kunna ta basala prover på 

läkarmottagning i förebyggande för att vidhålla en bra livskvalitet, att 

medicinskt och via andra metoder som regions sjukvård har till sitt 

förfogande, stoppa onödigt sjukhusvård. vad åsyftas då, t.ex. blodtryck, 

sänka, blodvärde och PSA prov bl.a. Även syn som tryck i ögonen och 

starr, och annat som är kopplat till generatriska åkommor. hur ska detta 

då gå till? 



Givetvis bekostas provtagningen av medlemmarna, vid besök, och i 

förlängningen remiteras medlemmen sjukhusvård i rätt tid vid ev. 

avvikelse. 

att genom PRO som organisation skapa en överenskommelse med läkare 

eller läkargrupp som har blodprovmottagning och övriga tester som 

behövs i processen. Samt avtal med regionsjukvården. 

 

Karl Johansson 

073-9705027 

karladrian52@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutade att föreslå höstmötet att avslå motionen.  

Karl Johansson, PRO Hallsberg yrkade bifall. 

Efter votering med handuppräckning beslutade mötet att bifalla motionen 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Åsa Nordenskiöld 

PRO:s uppdrag är: 

Att vara en mötesplats för gemenskap, samvaro och livslångt lärande för 

Sveriges alla pensionärer.  

Att påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att tillvarata 

pensionärernas intressen. 

Hälso och sjukvård fördelas efter behov och bekostas av skattemedel. Det 

motionen tar upp ligger Inom ramen för regionernas uppdrag och ska 

också utföras där. 

Styrelsen ser inte att motionens förslag ligger inom varken PRO:s uppdrag 

eller att PRO har resurser att ta sig an en sådan stor och tung uppgift 

därför föreslår styrelsen att denna motion avslås. 

 

att avslå motionen. 

 



 

 

PRO Bettna 

PRO-distriktet Södermanland 

Detta förslag har tagits fram av Bettna PRO styrelse då vi anser att en del 

juridisk kompetens behövs till hjälp vid större ansökningar av bidrag. 

Då PRO har ca 1 300 lokalföreningar i Sverige med ca 300 000 tusen 

medlemmar som vi ska ta väl hand om och se till att möjliggöra ett bra 

föreningsliv med aktiviteter, utbildningar och projekt. Då föreningarna 

inte har så stora ekonomiska resurser behövs bidrag som i många fall är 

mycket omständiga att förstå och bearbeta. 

att PRO Riksorganisation tillhandahåller en resurs som hjälper 

föreningarna med ekonomiska ansökningar för alla de bidrag som finns 

att söka, det är väldigt stort utbud av bidragsformer. Den hjälpen skulle 

vara ovärderlig för oss alla i PRO för att kunna fortsätta med vårt viktiga 

föreningsliv. 

 

Monica Karlsson 

+46703657053 

karlsson.b.monica@gmail.com 

 

Bifall 

PRO Distriktet i Södermanland har den 18 november bifallit ovanstående 

motion 

  



Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

PRO:s styrelse delar motionärens uppfattning om att det är svårt att 

orientera sig i den mängd av olika bidrag som föreningslivet kan ansöka 

om. Styrelsen förstår att det skulle vara till stor nytta för föreningar med 

ett juridiskt stöd från Riksorganisationen. Behovet av hjälp från 

riksorganisationen med olika frågor är stort. Med de begränsade resurser 

även riksorganisationen har krävs prioriteringar. I dagsläget prioriterar 

styrelsen inte att tillsätta en juridisk resurs för att hjälpa föreningar och 

distrikt med ansökningar.   

 

att avslå motionen. 

 

 

PRO Tranemo 

PRO-distriktet Södra Älvsborg 

Då vi i PRO Tranemo bytte kassör köpte vi ett molnbaserat 

bokföringsprogram frå Visma SPCS.Problemet var att det inte fanns någon 

kontoplan för föreningar, det Visma program som de haft för föreningar 

slutade de att sälja årsskiftet 2020-21 

Det program som vi köpte var eEkonomi som har flera hundra konton i 

sin kontoplan som är avsedd till både stora och små företag, inte 

föreningar. 

Vi tycker inte att det är rimligt att man måste ta bort eller byta namn på 

konton eller till och med lägga till konton för att få en fungerande 

kontoplan. Detta är inte lätt att göra om man endast bokfört i bok. 

att Riksorganisationen tar fram ett bokföringsprogram som fungerar för 

föreningar gärna molnbaserat. 

 

Anita Mårtensson 

0705116216 

anita.martensson75@gmail.com 

 



Bifall 

Motionären tar upp en fråga som är angeläget för många föreningar. Det 

blir svårare för varje år i föreningarna att hitta någon som kan och vill 

åtaga sig kassörs arbetet. Det motionären föreslår kan vara en bra hjälp till 

föreningarna. Vi ser att RO tar fram en anvisning till föreningarna 

innehållande bland annat gemensam kontoplan som underlättar vid 

hantering av bokföring. Alternativt upphandlar RO ett gemensamt 

bokföringssystemsystem för PRO. 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalles och att motion med 

utlåtande vidarebefordras till RO. 

PRO Södra Älvsborg Höstmötet 10/11-21 §108 motionen bifalles enligt 

förslag. 

 

 

PRO-distriktet Örebro län 

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor 

arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett 

stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören har hand om de 

övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören 

förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att 

kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. 

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att sköta det löpande ekonomiska arbetet 

som bokföring, registrering av medlemsavgifter, redovisa Trippelskrapet 

och betalning av fakturor. I de flesta föreningarna har kassören ansvar för 

att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut. Kassören är ofta 

tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. 

Nuvarande bokföringsprogram, som Visma, är oftast installerat i 

kassörens egen dator vilket oftast ger stora problem vid störning eller 

ofrivilligt avslut av kassörens verksamhet. Att ta över en pågående 

bokföring från en personlig dator till en avliden person är ibland omöjligt. 

Man kan få backa tillbaka till starten av årets bokföring med hjälp av 

arkiverade verifikat. 

I verktygslådan för PRO:s uppdrags- och aktivitetsansvariga finns idag 

medlemssystemet, hemsidesverktyg samt Microsoft 365 med ett antal 

användbara program. Dock saknas ett bokföringsprogram som är kopplat 



till E365 med mallar för kassörens arbete med ekonomihantering, 

årsredovisningar mm. 

Ett on-line bokföringsprogram skulle underlätta arbetet. Byte av kassör 

under pågående årsverksamhet skulle då kunna göras genom att ge 

lösenordet till den nya kassören som enkelt kunde fortsätta arbetet.  

I ett sådant system skulle även annan aktör som distriktet eller någon 

annan förenings kassör kunna överbrygga arbetet tills en ny kassör 

utsetts. 

att PRO utreder förenklingar av föreningarnas ekonomiska förvaltning av 

föreningens tillgångar, bokföring och bokslut 

att PRO tillhandahåller ett bokföringsprogram on-line för föreningar och 

samorganisationer 

att PRO tillhandahåller utbildningar och stöd i det nya on-line 

bokföringsprogrammet 

 

Lena Ottosson 

+46705791578 

lena.ottosson@pro.se 

 

Bifall 

Egen motion 

att bifalla att-sats tre 

 

 

PRO Pyramiden 

PRO-distriktet Västmanland 

I Sverige finns 1400 föreningar, 290 Samorganisationer, 26 Distrikt och en 

Riksorganisation. Totalt 1717 enheter och alla har en kassör som ska 

bokföra. 

Bokföringsprogrammen kostar och belastar alla enheters ekonomi. De 

flesta programmen uppskattas kosta mellan 1000 kr till 1500 kr per år. Det 

medför en totalkostnad mellan 1,7 miljoner kr respektive 2,6 miljoner kr 

per år. Ett stort belopp som kan användas bättre. 



Jag har erfarenhet av en ideell organisation bestående av 337 enheter i 

Sverige och alla använder ett och samma program som inte ligger lokalt 

på datorn men finns central på internet. Ingen backup behövs och utöver 

kassörens behörighet finns titt behörighet för ledamöter i styrelsen, 

revisorer och andra som behöver ha insyn i ekonomin. 

Företaget har också kostnadsfritt tagit fram en mall för ekonomisk 

berättelse. Det medför att riksorganisationen själva kan ta fram den 

ekonomiska berättelsen för varje enhet. 

Riksorganisationen för den ideella förening, som jag har erfarenhet ifrån 

har förmodligen förhandlat fram ett pris för hela organisationen och står 

för den kostnaden. Programmet är Fortnox.se. 

att Riksorganisationen undersöker om detta kan var något för 

organisationens alla enheter 

att Riksorganisationen står för kostnaden för bokföringsprogrammet 

att Riksorganisation verkar för att alla enheter så småningom använder 

samma program (lämpligt vid byte av kassör) 

 

Owen OLofsson 

0702433876 

owen.olofsson@gmail.com 

 

Bifall 

Motionen bifallen på distriktets höstmöte 2021-11-17. 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Motion 25, 26 och 27 tar alla upp behovet av PRO erbjuder ett molnbaserat 

bokföringsprogram till hela organisationen. Detta för att underlätta för 

kassörer och minska kostnaderna för enskilda föreningar. Styrelsen ser 

behovet av att underlätta för organisationen och ställer sig bakom att 

utreda en förenkling av föreningarnas ekonomihantering med fokus på att 

på sikt erbjuda en molnbaserad lösning. För att denna ska kunna 

användas fullt ut krävs också kompetenshöjande insatser i organisationen. 

Styrelsen vill i sammanhanget framhålla att PRO i det sammanhanget bör 

samarbeta med exempelvis ABF, som redan idag erbjuder kurser för 



kassörer. Gällande finansieringen av bokföringsprogrammet vill styrelsen 

utreda även en sådan lösning. Styrelsen vill inte heller ställa krav på att 

alla kassörer ska använda samma lösning mot bakgrund av att de olika 

organisationsleden är fristående.  

 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla motion 25 och 26, och att-sats ett i motion 27 

att avslå att-sats två och tre i motion 27.  

 

 

PRO-distriktet Uppsala 

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor 

arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett 

stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören måste även ha 

erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan föreningens ekonomi, 

skyldigheter enligt lag gällande skatt och deklaration samt kommunernas 

regler om föreningsbidrag. 

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man 

kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar och är 

ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i 

föreningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att sköta det löpande 

ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter, 

redovisa Trippelskrapet och betalning av fakturor. I de flesta föreningarna 

har kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra, upprätta 

bokslut samt att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket och 

betala arbetsgivaravgifter.   

Kassören är ofta tillsammans med ordförande firmatecknare för 

föreningen. I uppdraget ingår också ofta att söka bidrag (från kommunen 

men även andra organisationer och myndigheter). 

Vi i distriktet är övertygande om att det bland PRO:s föreningar saknas 

kassörer som till fullo klarar de krav som ligger i uppdraget. Vid årsmöten 

som vi närvarat vid är det inte ovanligt att just kassörsposten är svår att 

besätta Det finns även föreningar som inte har eget bankkonto utan istället 

har man öppnat ett personligt konto kopplat till en medlem 

(förhoppningsvis är det bara ett fåtal som förvaltar PRO:s medel på detta 

sätt).  



I stadgeförslaget kan man välja ett antal medlemmar till 

förtroendeuppdrag utan angivande av uppdragstyp. Vid styrelsens 

konstituerande möte fördelar man uppdragen - men om det inte bland 

ledmöterna finns någon med kunskap om ekonomisk förvaltning riskerar 

vi att ytterligare utarma en av dom funktioner som krävs för att klara 

korrekt hantering av medel, bokföring och gällande lagstiftning. Därmed 

kan man också riskera att bli utan ekonomiskt bistånd från sin kommun. 

Distriktet i Uppsala län vill att PRO snarast undersöker möjligheten att 

föreningarna vid årsmötet kan besluta att överlåta förvaltningen av 

föreningens tillgångar, bokföring och bokslut till distrikten. Beslut om 

överlåtelse ska vara anmält hos distriktet och föreningen ska före 

föreningens årsmöte ha fått klartecken om överlåtelsen. Det finns andra 

ideella föreningar som hanterat den här typen av frågor (t.ex. 

Hyresgästföreningen). Föreningen utser firmatecknare, de får behörighet 

att följa den ekonomiska förvaltning samt förses med ett bankkort för att 

kunna göra inköp fysiskt i affärer eller digitalt via internet. 

att PRO snarast utreder förenklingar av föreningarnas ekonomiska 

förvaltning av föreningens tillgångar, bokföring och bokslut 

att PRO snarast upphandlar eller tecknar ramavtal för ett gemensamt 

bokföringsprogram för distrikt, samorganisationer och föreningar, t.ex. 

Visma eller Fort Knox. 

att de distrikt som åtar sig uppdraget att ta över föreningarnas 

ekonomiska förvaltning erhåller ett administrativt bidrag från PRO riks 

att kongressen beslutar att PRO riks styrelse kan besluta om förändring av 

föreningarnas ekonomiska förvaltning i stadgarna  

 

Kaija Nyström 

070-994 65 90 

kaija.nystrom@uppsala.pro.se 

 

Bifall 

Höstmötet framhöll vikten av att PRO arbetar för en förenkling av 

föreningarnas ekonomiska förvaltning i enlighet med motionen. 

 

  



PRO-distriktet Gävleborg 

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska 

stor  arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör 

ha ett stort intresse  och engagemang i föreningen. Kassören har hand om 

de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att  kassören 

förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig 

att  kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. I 

arbetsuppgifterna  ingår bl.a. att sköta det löpande ekonomiska arbetet 

som bokföring, registrering av  medlemsavgifter, redovisa Trippelskrapet 

och betalning av fakturor. I de flesta  föreningarna har kassören ansvar för 

att skriva förslag till budget, bokföra och göra  bokslut. Kassören är ofta 

tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. 

Nuvarande bokföringspgram som Visma är oftast installerst i kassörens 

egen dator vilket oftast ger stora problem vid störning eller ofrivilligt 

avslut av kassörens verksamhet. Att ta över en pågående bokföring från 

en personlig dator till en avliden person är ibland omöjligt. Man kan få 

backa tillbaka till starten av årets bokföring med hjälp av arkiverade 

verifikat. 

I verktygslådan för PRO:s uppdrags- och aktivitetsansvariga finna idag 

medlemssystemet, hemsidesverktyg samt Microsoft 365 med ett antal 

användbara program. Dock saknas ett bokföringsprogram som är kopplat 

till E365 med mallar för kassörens arbete med ekonomihantering, 

årsredovisningar mm. Ett boföringsprogram on-line skulle underlätta 

arbetet. Byte av kassör under pågående årsverksamhet skulle då kunna 

göras genom att ge lösenordet till den nya kassören som enkelt kunde 

fortsätta arbetet.  

I ett sådant system skulle även annan aktör som distriktet eller någon 

annan förenings kassör kunna överbrygga arbetet tills en ny kassör 

utsetts. 

att PRO utreder förenklingar av föreningarnas ekonomiska förvaltning av 

föreningens tillgångar, bokföring och bokslut 

att PRO tillhandahåller ett bokföringsprogran on-line för föreningar och 

samorganisationer 

Rolf Lundin 

+10736689489 

rolf.lundin@pro.se 

 



Bifall 

Bifall till båda att-satserna. Att återställa VISMA från en kraschad dator är 

inte lätt. 

 

 

PRO-distriktet Gotland 

PRO som organisation arbetar för att stödja och hjälpa både sina 

föreningar och medlemmar. Därför blev jag väldigt förundrad när jag kom 

in i den här organisationen. Efter ett arbetsliv inom folkbildningen så är 

jag hyfsad kunnig i hur datorprogram fungerar. 

Men Microsoft 365 upplever jag krångligt och dessutom kolliderar det 

med de program jag redan har på min dator. När jag frågar övriga 

användare så känns det som att de har gett upp. Det känns som en alldeles 

för avancerad lösning för målgruppen. Många medlemmar har inte 

kommit så långt i den tekniska utvecklingen och en del är inte ens 

intresserade. 

Om man menar allvar så bör det gå att skaffa användarvänligare lösningar 

som stöd. Något som skulle vara en bra hjälp är också att ta fram ett enkelt 

bokföringssystem som inte är för dyrt och anpassat till små föreningar. 

att PRO anpassar datorprogrammen efter användarna, samt 

att PRO tar fram ett enkelt bokföringsprogram som är anpassat till små 

föreningar. 

 

Lilian Stenman 

0738851547 

lilian.stenman@gotland.pro.se 

 

Bifall 

Vi beslutar att anta motionen som vår egen och föreslår att kongressen 

beslutar i enlighet med attsatserna. 

 

 



PRO-distriktet Dalarna 

Den ekonomiska förvaltningen är en viktig del av våra föreningars 

verksamhet. Att få lämpliga personer att åta sig uppdraget som kassör i 

föreningarna kan bli en svår flaskhals på grund av att ekonomisk och 

administrativ kompetens saknas hos intresserade medlemmar. Ofta 

saknas också datavana och fungerande relevanta datasystem anpassade 

till uppdraget. Många upplever kraven som gäller för kassörsuppdraget 

som allt för svåra att uppnå varför man tackar nej till uppdraget. 

Problemet är idag hanterbart men kan på sikt, med allt större krav på 

bokföring och ekonomisk hantering i föreningarna, bli mer svårhanterligt. 

Inte minst gäller detta tillgång till prisvärda hjälpmedel i form av hård- 

och mjukvara inom området ekonomisk förvaltning. 

att PRO Riks utreder förenklingar av föreningarnas ekonomiska 

förvaltning 

att ett prisvärt bokföringsprogram on-line tillhandahålls föreningarna  

att PRO Riks förhandlar fram prisvärda alternativ på för ändamålet 

erforderlig hårdvara samt support för dessa 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

  



 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Samtliga motioner tar upp den ekonomiska hanteringen i PRO och de 

system som PRO Riks tillhandahåller. Att hantera en förenings ekonomi 

kan vara ett utmanade uppdrag. Samtidigt är det oerhört viktigt att PRO 

kan rekrytera och behålla personer som är villiga att engagera sig i 

föreningarnas ekonomi. Styrelsen är angelägen om att förenkla 

föreningarnas ekonomihantering och ställer sig därför bakom 

motionärernas yrkan att upphandla ett system som är anpassat efter att 

hantera föreningarnas ekonomi.  

Motion 30 lyfter också utmaningen att vissa datasystem inte är anpassade 

efter målgruppen och lyfter Microsoft 365 som ett exempel. Motionären 

yrkar på att PRO ska anpassa programmen efter användarna. Styrelsen 

håller med om att en sådan anpassning är viktig och det är ett arbete som 

kontinuerligt pågår. 

Motion 28 tar också upp föreningar som har problem med att hantera sin 

ekonomi och presenterar lösningen att distrikten i dessa fall ska kunna ta 

över ekonomihanteringen. Styrelsen ser inte något hinder att göra på det 

sättet redan nu. Styrelsen anser därtill att det är en viktig princip att varje 

organisationsled bär sina egna kostnader och vill därför också vara tydlig 

med att riksorganisationen inte åtar sig att stå för kostnaderna för ett 

bokföringsprogram.  

 

att bifalla att-sats ett och två i motion 28, att-sats två i motion 30 samt 

motion 29 och 31 

att avslå att-sats tre och fyra i motion 28 

att besvara att-sats ett i motion 30.  

 

  



 

PRO-distriktet Norrbotten 

För att få en bättre försäljning av PRO:s skraplotter måste föreningarna ges 

en bättre avkastning för sitt engagemang att sälja lotter. Det är i 

föreningarna det blir verkstad av visten på lotteriet. En höjning av 

provisionen skulle få en direkt betydelse både för att det säljs mera lotter 

och snabbare blir mer verksamhet. Mer resurser till distrikt och föreningar 

gynnar hela PRO. Hjärtlung ger 10 kronor i provision tex. 

att PRO kongressen beslutar att mer pengar skall gå till föreningar och 

distrikt av lotteriets intäkter. 

 

Anders Berg 

0725220384 

j.a-berg@telia.com 

 

Bifall 

Distriktets höstmöte den 17 november beslutade 

att bifalla motionen 

 

Föredragande: Christina Tallberg 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

PRO:s lotteri "Trippelskrapet" är en viktig inkomstkälla för alla led i 

organisationen. Lotteripengarna ger möjlighet till extra satsningar som 

PRO behöver för att utvecklas till en stark organisation i framtiden. Det 

finns potential för ökad försäljning och i det arbetet kan alla inom PRO 

bidra. För att ge incitament till ökad försäljningen beslutade PRO:s styrelse 

inför jubileumsåret 2018 att höja provisionen till föreningar och distrikt. 

Den högre provisionen var naturligtvis uppskattad av både föreningar och 

distrikt varför PRO:s styrelse beslöt att behålla provisionen på 8 kronor 

per såld lott i föreningen och tre kronor per såld lott i distriktet. En 

höjning av provisionen är inte aktuell men styrelsen följer noga 

utvecklingen.  



 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motionen. 

 

 

PRO-distriktet Stockholm 

Lotteriintäkter är viktiga i all vår PRO verksamhet. Skraplotteriet utgör en 

stor del av det. Ett lotteri som bör stärkas och utvecklas till gagn för hela 

PRO. Men vi är fundersamma över att det exempelvis i PRO Pensionären 

också görs reklam för konkurrerande skraplotter. Även PRO föreningar 

väljer att sälja exempelvis Sverigelotter då premien för det lär vara bättre. 

Vi tycker därför att fördelningen av så väl överskott som 

försäljningsersättning får en annan profil för PRO Skraplotter. Främst är 

det föreningarna som ska få del av överskottet men också att säljpremien i 

huvudsak ska ligga på föreningen och/eller ”säljaren”. 

Distrikten har en tung administrativ börda med lotterihanteringens 

utlämning, fakturering och redovisning. Det måste ges en större 

kostnadskompensation för det från lotteriet. 

att se över lotteriets provisions fördelning. 

att kompensera distrikten för sin lotteriadministration 

att fördela överskottet också till föreningarna 

 

Christer Hedberg 

0703764935 

christer.hedberg@stockholm.pro.se 

 

Bifall 

Bifall av motionen i sin helhet. 

  



 

Föredragande: Christina Tallberg 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

PRO:s lotteri "Trippelskrapet" är en viktig inkomstkälla för alla led i 

organisationen. Lotteripengarna ger möjlighet till extra satsningar som 

PRO behöver för att utvecklas till en stark organisation i framtiden. Det 

finns potential för ökad försäljning och i det arbetet kan alla inom PRO 

bidra. För att ge incitament till ökad försäljningen beslutade PRO:s styrelse 

inför jubileumsåret 2018 att höja provisionen till föreningar och distrikt. 

Den högre provisionen var naturligtvis uppskattad av både föreningar och 

distrikt varför PRO:s styrelse beslöt att behålla provisionen på 8 kronor 

per såld lott i föreningen och tre kronor per såld lott i distriktet. I och med 

höjningen av provisionen till distriktet gjordes indirekt en kompensation 

för den administration som distrikten har för lotteriverksamheten.  

 

att besvara motionen.  

 

 

 

PRO Ljura 

Många medlemmar reagerar negativt på telefonsamtal som är avsedda för 

att sälja PRO:s Trippelskrapslotter. 

Anledningen till motionen är att föreningarna ska kunna få ha den 

inkomsten till att bedriva en bra verksamhet. 

Att PRO riks inte har telefonförsäljning av PRO:s skraplotter 

Att Föreningarna har ensamrätt på försäljning av skraplotter 

 

Kent Wärlander 

0735330006 

ljura@pro.se 

 

  



 

Avslag 

Distriktets svar: Idag står telefonförsäljningen för ca. 70 % av försäljningen 

av våra Trippelskrapslotter,  

ca, 10 % säljer våra ombud ATG, Coop m.m. 

Resterande försäljning är vad Distrikt och föreningar säljer. Skulle 

telefonförsäljningen upphöra då finns det inte underlag för att ha ett 

Rikslotteri inom PRO. 

Telefonförsäljningen vänder sig inte enbart till våra medlemmar utan har 

en bredare krets. 

Skulle vi tvingas lägga ned vårt lotteri så påverkar det negativt för våra 

medlemmar och föreningarna. 

Det är tack vare att vi har dessa inkomster inom PRO som vi kan hålla 

nere medlemsavgifterna och övrig service. Föreningarna får ju idag 8 

kronor per såld lott och distriktet 3 kronor. De föreningar som säljer lotter 

förlorar en hel del inkomster som kan vara till glädje för våra medlemmar. 

Distriktets årsmöte beslutade att avslå motionen. 

 

Föredragande: Christina Tallberg 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

Trippelskrapet är en viktig inkomstkälla för alla led i organisationen. 

Lotteripengarna ger möjlighet till extra satsningar som PRO behöver för 

att utvecklas till en stark organisation i framtiden. Det finns potential för 

ökad försäljning och i det arbetet kan alla inom PRO bidra. 

Telefonförsäljningen är en viktig del av försäljningen av PRO:s lotter. Den 

riktar sig även till personer utanför organisationen som vill stödja PRO:s 

verksamhet. Sammantaget genererar försäljningen av Trippelskrapet i 

organisationen ett överskott på ca 11-12 miljoner kronor per år. Skulle 

försäljningen av lotter begränsas till enbart föreningar minskar överskottet 

till organisationen som helhet mycket kraftigt.  

 

att avslå motionen.  

 

 



 

 

PRO Kristianstad 

PRO-distriktet Skåne 

Man kan förvänta sig att framtida pensionärer i första hand kommer att 

skaffa sig information via digitala system, även när det gäller 

intressefrågor som PRO ansvarar för. Organisationen står därför inför ett 

paradigmskifte eftersom den digitala kunskapen bland förtroendevalda i 

landet för närvarande är högst varierande och bygger på eget intresse. 

Nyligen har en ny hemsida presenterats tillsammans med det nya 

medlemssystemet Harald. Införandet av systemen sammanföll olyckligt 

nog med coronapandemin vilket gjorde att utbildningarna i systemen fick 

genomföras digitalt och inte genom att vi fick "lära genom att göra". Detta 

har tyvärr medfört att det finns otroligt stora brister i hur hemsidorna ser 

ut i landets olika föreningar. Till saken hör också att medlemssystemet inte 

lever upp till behov och förväntningar från oss ute i landet. Det verkar 

som om kravställandet inte har gått rätt till när beställningen gjordes.  

Det behövs alltså en rejäl och manuell utbildningsinsats vad gäller 

tekniken för publicering på hemsidorna men framför allt behövs en bättre 

styrning från riksorganisationen om vad sidorna ska innehålla och vilket 

tilltal de ska ha. Det är viktigt att framtida nya medlemmar får rätt och 

adekvat information om vad PRO övergripande står för oavsett vilken 

hemsida de besöker. Det måste förstås också finnas utrymme för lokal 

information men tilltalet bör vara detsamma överlag och rikta sig till både 

medlemmar och allmänheten. 

att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation från föreningar och 

distrikt som har fokus både på innehåll och teknik 

att arbetsgruppen får i uppdrag att kartlägga nuläget samt det framtida 

behovet och utformningen av digital information och digitalt stöd 

 

Vera Gustavsson 

0709571919 

vera_gustavsson@hotmail.com 

 

  



 

Besvarad 

Det finns idag ett samarbete på nationell nivå mellan distriktens IT-

ansvariga där denna typ av frågor regelbundets lyfts. Vi ser därför inte 

behovet av ytterligare en grupp. 

 

Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Frida Enroth 

Styrelsen menar att vi behöver jobba mycket mer med att förenkla 

strukturen på hemsidan men också med att göra innehållet – texter och 

bilder – mer användarvänligt och målgruppsanpassat. Det är viktigt att 

analysera användarnas beteende för att kunna dra slutsatser om vad som 

är de viktigaste åtgärderna för att nå ut till nya och redan befintliga 

medlemmar. 

Ett mycket stort och omfattande arbete med att byta CMS för hemsidan 

och medlemssystem är genomförd och grunden för att kunna arbeta fram 

en riktigt bra och effektiv hemsida för hela PRO är lagd. Men delar av 

hemsidan är i stor utsträckning uppbyggd utan att ta hänsyn till hur 

användare beter sig eller hur föreningarna på bästa sätt ska kunna 

kommunicera externt. Besöksstatistik från föreningarnas lokala sidor visar 

på få besökare och liten interaktion med sidan. Detta tyder på att sajten är 

för stor, har för många undersidor och är för svår att hitta på. Därmed är 

styrelsens uppfattning att organisationen med många webbredaktörer är 

ineffektiv och hindrar PRO från att kommunicera på ett bra sätt med både 

befintliga och nya medlemmar. 

Därför kommer styrelsen under nästa kongressperiod att fortsätta det 

arbete som redan påbörjats med att säkerställa både att 

kommunikationsfrågorna prioriteras och att de IT-tekniska 

systemfrågorna utvecklas. Eftersom arbetet redan är i gång så är det 

styrelsens uppfattning att det inte behövs tillsättas ytterligare en 

arbetsgrupp. I stället bör fokus ligga på att optimera kommunikation och 

informationsflöde i Sitevision och Membercare.   

Ett par av de viktigaste faktorerna för att lyckas handlar om att definiera 

mandat och möjligheter för föreningar och distrikt. Det är viktigt att 

ansvarsstruktur för förvaltningen av hemsidan fungerar, så som det är 

tänkt, nämligen: föreningarna -> samorganisation -> distrikt -> riks. Om 

det inte går att genomföra genom bör föreningarnas lokala sidor brytas 



loss från huvudsajten PRO riks och de själva ansvar för teknik och 

innehåll på sina egna sajter. 

Detta utvecklingsarbete är redan påbörjat. 

  

att avslå motionen. 

 

 

PRO Harg-Hargshamn 

PRO-distriktet Uppsala 

En av PRO ś styrkor är ju den kraft som finns i det stora medlemsantalet. 

Men nu ser vi en sjunkande medlemstrend. Vi har inte kunnat behålla 

”gamla” eller intressera nya medlemmar för vår organisation. Det är 

sannolikt så också att vi inte når nya grupper så lätt. Det är mycket som 

konkurrerar i samhället och vi är heller inte så duktiga på att 

marknadsföra oss och vad vi vill/kan göra. 

Vi saknar därför en möjlighet att nå ut till nya grupper av människor som 

så småningom skulle kunna bli vår organisations medlemmar. I dag är det 

många som i marknadsföringssyfte, jobbar med poddar av olika slag och 

med olika innehåll. Det är en i stort sett kostnadsfri aktivitet som skulle 

kunna ge PRO nya medlemmar.  

att PRO på försök startar upp PRO-podden i något distrikt för att mäta 

effekten av vad den kan ge 

 

Kurt Eriksson 

072-7326284 

kurtol@hotmail.com 

 

Bifall 

Höstmötet diskuterade innebörden för införande av PRO poddar. Helt vill 

man se en professionell pod för PRO. En utbredd spridning av PRO 

poddar kan leda till motsatt effekt om podden sätts upp av personer utan 

goda kunskaper i kommunikation, mediavana och teknik. 

 



Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Marie Näslund 

I motionen föreslås att PRO ska starta upp en PRO-podd för att nå ut till 

befintliga och inte minst nya medlemmar. 

PRO har under en lång tid tappat medlemmar och covid-19-pandemin har 

inte gjort den utvecklingen bättre, tvärtom. Hur PRO kommunicerar och 

vem vi riktar oss till i kommunikationen spelar roll för hur vi uppfattas 

och för möjligheterna att attrahera nya medlemmar. 

Sedan förra kongressen har styrelsen i uppdrag att ta fram en ny 

kommunikationsstrategi. Det har också gjorts. En viktig del i 

kommunikationsstrategin handlar om att ta reda på vad de olika 

målgrupperna för PRO:s kommunikation är intresserade av att få veta om 

PRO och vilka budskap PRO vill förmedla till dem. Styrelsen anser 

därmed att PRO bör arbeta mer målgruppsanpassat genom att skaffa sig 

kunskap om olika målgrupper och rikta kommunikationen till dem. 

Styrelsen delar inte motionens bedömning att införandet av en podd 

skulle vara en kostnadsfri aktivitet. Antingen behöver PRO ta extern hjälp 

eller använda befintlig personal som därför får mindre tid över till annat. 

Vilka kommunikationskanaler, där en podd kan vara en, som bör 

användas för att nå de olika målgrupperna bör väljas utifrån vad vi tror 

oss veta om våra målgrupper. I dagsläget kommunicerar PRO redan i 

många kanaler – via medlemstidningen, media, sociala kanaler och vår 

hemsida. Styrelsen menar att man måste se till helheten när man lägger till 

eller drar ifrån en kanal. En podd med intressant innehåll och frågor som 

berör äldre kan absolut vara en kanal som kan väcka intresse för PRO 

bland fler, men detta bör tas ställning till tillsammans med övrig 

kommunikationsplanering. Det står givetvis föreningar eller distrikt fritt 

att kommunicera i podd-formatet. 

 

att besvara motionen. 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

I förslag 32 står "PRO skapar digitala debattfora och genomför digitala 

enkäter riktade till medlemmar". 



Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

Det finns ett omfattande digitalt utanförskap i samhället som omfattar 

ca 1 miljon medborgare som av olika skäl saknar både teknisk utrustning 

och digital kunskap. Det finns också röster inom PRO-organisationen som 

anser att Riks i den digitala utvecklingen bortser från det faktum att det 

finns medlemmar som varken kan eller vill vara en del av den digitala 

världen. 

Oavsett hur samhället utvecklas behöver PRO som pensionärsorganisation 

vara uppmärksamma på att det under rådande förhållanden skapas ett 

utanförskap av PRO-medlemmar som inte kan ta del av all information 

och följa vad som händer.    Med tanke på de satsningar som görs för att 

öka medlemsantalet blir det något motsägelsefullt med en digital 

utveckling som ställer medlemmar utanför, medlemmar som därför 

kanske lämnar PRO när de inte längre kan vara en del av 

verksamheten. De medlemmar som saknar tillgång till digitala verktyg 

måste ändå kunna delta i verksamheten. Att utgå ifrån att tekniken 

kommer att öka värdet i personliga möten är nog snarare en illusion än en 

verklighet. 

En pensionärsförening som skapar ett utanförskap bland egna 

medlemmar kan aldrig försvara det agerandet. 

att PRO riks tar fram särskilda lösningar avsedda för de medlemmar som 

saknar tillgång till digital teknik för kommunikation. Detta för att de 

bland annat ska kunna delta i PRO:s debattfora och kunna svara på 

enkäter.  

 

Rolf Lundin 

0736689489 

rolf.lundin@pro.se 

 

Bifall 

Finns fortfarande pensionärer som använder papper och penna samt 

skickar brev. Glöm inte dom. 

  



 

Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

PRO ska vara en organisation för alla pensionärer och det är mycket 

viktigt att inte exkludera medlemmar och potentiella medlemmar som inte 

är digitala. Samtidigt är det en växande andel medlemmar som har god 

digital kunskap och förväntar sig att en organisation som PRO erbjuder 

digitala alternativ. Att utveckla och använda alternativ som är anpassade 

efter alla medlemmar är mycket resurskrävande, både när det gäller 

personal och ekonomi. Kansliet gör redan idag dagligen avvägningar för 

att utifrån tillgängliga resurser anpassa kommunikation och information 

så att den når ut till alla.  

 

att besvara motionen. 

 

 

 

 

PRO-distriktet Uppsala 

I april 2020 driftsattes ett nytt medlemsregister för PRO och i maj 2020 

driftsattes den nya webben. Sedan dess har de som var ansvariga för 

genomförandet slutat och för systemansvaret av medlemsregistret är vi nu 

inne på den fjärde systemansvarige. Mellan raderna kan vi nu konstatera 

att bemanningen av systemutvecklare inom dessa båda system är 

otillräckligt. 

Redan vid drift sättandet av dessa båda system framfördes en mängd av 

brister och förbättringsförslag av förtroendevalda runt om i landet. Stora 

delar av de anmälda bristerna har ännu inte åtgärdats på grund av 

resursbrister (personella och ev. även ekonomiska). De förtroendevalda 

som har insyn i systemen har med tålamod försökt att angripa de brister 

som finns i systemen. 



Utöver ovanstående system har PRO en stor uppgift att administrera 

Microsoft 365. Det gäller såväl administration som hantering av 

exempelvis e-postkonton, sharepoint och teams. 

Det finns också en förståelse för att de ansvariga på PRO riks gör så gott 

dom kan inom den ram som deras anställning omfattar. De är ju trots allt 

inte anställda på mer än heltid. Jämför man bemanningen för 

systemförvaltning inom företag, offentlig sektor och stora ideella 

föreningar för system för kärnverksamheten så kan man konstatera att 

PRO inte på långa vägar har satt av tillräckliga resurser för förvaltning och 

utveckling av medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365. 

att PRO snarast ökar antalet anställda för systemförvaltning/utveckling för 

medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365 

 

Kaija Nyström 

0709946590 

kaija.nystrom@uppsala.pro.se 

 

Bifall 

Höstmötet beslutade utöver detta att distriktet ska skicka en skrivelse till 

PRO:s styrelse om detta. Behovet av resursförstärkning bör enligt mötet 

ske skyndsamt och inte vänta på beslut vid kongressen, 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

I mars 2020 driftsattes ett nytt medlemsregister för PRO och i maj 2020 

driftsattes  den nya webben. Sedan dess har de som var ansvariga för 

genomförandet slutat och för  systemansvaret av medlemsregistret är vi 

nu inne på den fjärde systemansvarige. Mellan  raderna kan vi nu 

konstatera att bemanningen av systemutvecklare inom dessa båda  system 

är otillräckligt.  

Redan vid drift sättandet av dessa båda system framfördes en mängd av 

brister och  förbättringsförslag av förtroendevalda runt om i landet. Stora 

delar av de anmälda  bristerna har ännu inte åtgärdats på grund av 

resursbrister (personella och ev. även  ekonomiska). De förtroendevalda 



som har insyn i systemen har med tålamod försökt att  angripa de brister 

som finns i systemen.  

Utöver ovanstående system har PRO en stor uppgift att administrera 

Microsoft 365.  Det gäller såväl administration som hantering av 

exempelvis e-postkonton, sharepoint och  teams.  

Det finns också en förståelse för att de ansvariga på PRO riks gör så gott 

dom kan  inom den ram som deras anställning omfattar. De är ju trots allt 

inte anställda på mer än  heltid. Jämför man bemanningen för 

systemförvaltning inom företag, offentlig sektor och  stora ideella 

föreningar för system för kärnverksamheten så kan man konstatera att 

PRO  inte på långa vägar har satt av tillräckliga resurer för förvaltning och 

utveckling av  medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365:s. 

att PRO snarast ökar antalet anställda för systemförvaltning/utveckling 

för  medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365 

att utökning av antalet anställda inte påverkar nuvarande 

adminstrationsbidrag på 135 000 kr 

 

Rolf Lundin 

0736689489 

rolf.lundin@pro.se 

 

Bifall 

Bifall till båda att-satserna 

 

  



 

PRO-distriktet Örebro län 

I april 2020 driftsattes ett nytt medlemsregister för PRO och i maj 2020 

driftsattes den nya webben. Sedan dess har de som var ansvariga för 

genomförandet slutat och för systemansvaret av medlemsregistret är vi nu 

inne på den fjärde systemansvarige. Mellan raderna kan vi nu konstatera 

att bemanningen av systemutvecklare inom dessa båda system är 

otillräckligt.  

Redan vid driftsättandet av dessa båda system framfördes en mängd av 

brister och förbättringsförslag av förtroendevalda runt om i landet. Stora 

delar av de anmälda bristerna har ännu inte åtgärdats på grund av 

resursbrister (personella och ev. även ekonomiska). De förtroendevalda 

som har insyn i systemen har med tålamod försökt att angripa de brister 

som finns i systemen.  

Utöver ovanstående system har PRO en stor uppgift att administrera 

Microsoft 365.  Det gäller såväl administration som hantering av 

exempelvis e-postkonton, OneDrive, officepaketet och Teams.  

Det finns också en förståelse för att de ansvariga på PRO riks gör så gott 

de kan inom den ram som deras anställning omfattar. De är ju trots allt 

inte anställda på mer än heltid. Jämför man bemanningen för 

systemförvaltning inom företag, offentlig sektor och stora ideella 

föreningar för system för kärnverksamheten, kan man konstatera att PRO 

inte på långa vägar har satt av tillräckliga resurser för förvaltning och 

utveckling av medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365. 

att PRO snarast ökar antalet anställda för systemförvaltning/utveckling 

för medlemsregistret, hemsidan och Microsoft 365  

 

Lena Ottosson 

0705791578 

lena.ottosson@pro.se 

 

Bifall 

Egen motion 

 



 

PRO-distriktet Dalarna 

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och detta kräver utveckling 

av de system som erfordras för vår verksamhet. I mars 2020 driftsattes det 

nya medlemssystemet Harald. De som arbetade med och ansvarade för 

systemet då det togs i bruk har slutat och nya har tagit vid varför 

kontinuiteten i uppbyggandet av systemet uteblivit. Detta trots att det 

redan inledningsvis påpekades att brister förelåg och det levererades 

också in förbättringsförslag som inte lett till några åtgärder för att utveckla 

medlemssystemet.  

Utöver ovanstående problematik har PRO Riks också ett ansvar för att 

administrera Microsoft 365 vilket också kräver personal med rätt teknisk 

kunskap och kompetens. 

att PRO Riks snarast ökar antalet anställda för 

systemförvaltning/utveckling av medlemssystemet Harald, hemsidan och 

Microsoft 365 

att utökningen av antalet anställda i detta syfte inte påverkar vidare 

utbetalning av administrativt bidrag till distrikten 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

  



 

Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Motionerna tar alla upp bemanningen på kansliet för att hantera de 

system som PRO använder för att administrera sin verksamhet, däribland 

medlemssystemet Harald. Styrelsen följer och anpassar, genom kansliet, 

kontinuerligt behovet av att avsätta resurser till olika 

verksamhetsområden utifrån organisationens behov. PRO har inför 2022 

både förstärkt bemanningen och ökat budgeten för systemutveckling. 

Hemsidan, Microsoft 365 och medlemssystemet behöver utvecklas för att 

bli mer ändamålsenliga. En ny person har anställts för att arbeta med 

medlemsservice och som är rekryterad för sin systemkompetens. Genom 

att stärka systemkompetensen på medlemsservice frigörs tid ifrån 

systemförvaltaren. Systemförvaltaren och ansvarig för hemsidan arbetar 

utifrån en utvecklingsplan som är framtagen i ett nära samarbete med 

anställda och förtroendevalda. Utvecklingen av systemen sker genom 

upphandling från PRO:s leverantörer. Styrelsen kommer noga följa om 

dessa åtgärder är tillräckliga för att komma tillrätta med den ansträngda 

situationen beträffande både medlemssystemet och hemsidan. Motion 41 

och 39 behandlar i en andra att-sats administrationsbidraget och 

motionärerna framför att de ökade resurserna till systemförvaltning inte 

ska påverka administrationsbidraget. Administrationsbidraget hanteras i 

särskild ordning av kongressen men kommer inte att påverkas utifrån att 

mer resurser har avsatts till PRO:s administration och utveckling av 

system.  

 

att bifalla motion 38 och 40, samt att-sats ett i motion 39 och att-sats ett i 

motion 41 

att besvara att-sats två i motion 39 och att-sats två i motion 41.  

 

  



 

PRO Lycksele 

PRO-distriktet Västerbottens län  

Införandet och övergången till hemsidesprogrammet SiteVision och 

programmet för medlemsregister Membersite kunde ha förberetts och 

genomförts bättre. Utbildningen har varit bristfällig, har tagit tid och 

pedagogiken, där man hänvisas till en video, är under all kritik. 

Förberedelserna var inte optimala. Jämförelsen med tillvägagångssättet 

vid införandet av hemsidesprogrammet Episerver och övergången till 

Episerver 7 utfaller inte till SiteVisions fördel. PRO Lycksele hade med 

Episerver 7 en aktiv hemsida, regelbundna uppdateringar med aktuellt 

material och den var uppskattad. Föreningarna erbjöds både 

uppföljningar och fortbildning. Än har jag inte sett något motsvarande 

gällande SiteVision och Membersite. Jag är en van datoranvändare och har 

god kännedom om de flesta programmen i Officepaketet. Sedan 2012 har 

jag arbetat med PRO Lyckseles hemsida. Den uppdaterades regelbundet 

med aktuellt material, var välbesökt och uppskattad. Det är också målet 

med den nya hemsidan, men lång väntan på nödvändig utbildning har 

lett till frustration och för min del byggt upp ett mentalt motstånd att 

arbeta med SiteVision. Jag vill framhålla att min kritik inte riktar sig mot 

enskilda utbildare. Jag är medveten om att pandemin satte krokben för 

utbildningarna, men det räcker inte som förklaring. Därför är det 

nödvändigt att utvärdera övergången till Sitevision och Membersite. Vilka 

lärdomar kan dras? Var det verkligen nödvändigt att byta program? Så 

här i efterhand, var det värt det? 

att utvärdera övergången och införandet av SiteVision och Membersite 

och dra nödvändiga slutsatser. 

att genomföra regelbundna fysiska uppföljningar och fortbildning i 

framför allt SiteVision.  

 

Karin Norlander  

0701547035 

karinmnorlander@gmail.com 

 

  



 

Bifall 

 

Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Bytet av medlemssystem och hemsida var nödvändigt på grund av för 

ålderdomliga versioner av båda systemen. PRO hade också höga löpande 

kostnader som nu kraftigt minskat till följd av systemövergången. Arbetet 

med att följa upp övergången och inhämta synpunkter från organisationen 

pågår kontinuerligt, liksom att ta fram nya utbildningsmaterial och förse 

organisationen med kunskap. Ytterligare uppföljning och utvärdering ska 

göras. För att förbättra den digitala kommunikationen bör hemsidan 

förenklas kraftigt.  

Att ha digitala utbildningar i PRO har visat sig vara väldigt framgångsrikt. 

Med betydligt mindre resurser har kansliet möjlighet att nå ut till 

betydligt fler medlemmar och förtroendevalda. Med det sagt ska det 

tilläggas att det fortfarande är och kommer även framöver vara viktigt att 

träffas fysiskt. Styrelsen vill dock inte förbinda organisationen att ha 

fysiska träffar i utbildningar på just det här temat.  

 

att bifalla att-sats ett 

att avslå att-sats två. 

 

  



 

 

 

PRO Tranemo 

PRO-distriktet Södra Älvsborg 

Distriktssammanslagning 

Som vi ser det syftar sammanslagning av distrikten enbart till ekonomiska 

vinningar inte att medlemmarna eller föreningarna får bättre 

förutsättningar i  sitt arbete. 

Ø  20 000 medlemmar som ett riktmärke är för många 

Ø  Erfarenhet från andra föreningar som har genomfört en sådan här 

omorganisation är inte positiv snarare tvärtom 

Ø  Det är aldrig bra med sammanslagningar, man kan tappa både 

medlemmar och föreningar 

Ø  Ett nära samarbete med distriktet utgör en trygghet för föreningarna 

Ø  I ett så stort distrikt som det skulle bli för oss kommer 

personkännedomen i bakgrunden, inte lika lätt att kontakta distriktet, 

man känner sig utlämnad, tar inte den kontakt man behöver och då blir 

verksamheten lidande eller nerlagd. 

att denna del av organisationsutredningen utgår 

att Distrktsindelningen i nuvarande form blir kvar 

 

Anita Mårtensson 

0705116216 

anita.martensson75@gmail.com 

 

  



 

Bifall 

Svar på motion från PRO Tranemo 

Distriktet instämmer i motionärens analys och uppfattning om förslag till 

stordistrikt. Det är flera organisationer som har genomfört förändringar i 

sin organisation som innebär större geografiskt område. Distriktet ser inte 

medlemsnyttan med en sådan förändring. Däremot förordar vi större 

samordning mellan distrikten. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen att höstmötet 

bifaller motionen samt sänder motionen med utlåtande till RO.  

PRO Södra Älvsborg Höstmötet 10/11-21 §108 motionen bifalles enligt 

förslag. 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Ledamöter som valberedningen föreslår för uppdrag i distriktsstyrelsen 

har oftast bakgrund och erfarenhet av arbete i sin egen region. Förslaget 

att slå samman distrikt till motsvarande indelning som folkhögskolans 

studieregioner kommer att kräva allt större insats av ledamöterna i 

distriktstyrelsen. Dessutom finns förslag att strukturen med 

samorganisationer som sammanhållande av föreningarna i en kommun 

kan försvinna. I stället föreslås att all administration läggs på 

distriktstyrelsen. En omöjlig uppgift då en sekreterare eller 

studieorganisatör ska ha insikt i flera hundra föreningars verksamhet. 

Dessutom utspridda över så stort område att fysiska möten inte kan hållas 

under en dag utan måste medföra övernattning. 

Ledamöter som antar den arbetsbelastningen i en idéll förening utan 

ersättning för sin arbetstid kommer att vara ytterst svårt att rekrytare. En 

studieorganisatör med ansvar för utbildningsplanering för flera hundra 

föreningar kommer inte att klara sitt uppdrag utan stöd från 

samorganisationerna som har kunskap om behoven i föreningarna i sin 

hemkommun. Planering av utbildning av förtroendevalda samt ansvariga 

för medlemssystem, hemsida och Microsoft 365 ska alltid ske i samråd 

med samorganisationernas studieorganisatörer. 

Samarbete mellan distrikt som kan utvecklas till att de önskar gå samman 

ska komma som förslag från distrikten efter sedvanlig behandling i 

respektive distriktstyrelse, inte som ett beslut från PRO Riks 



styrelse.Samarbete kan ske inom många områden som utbildning, mässor, 

tävlingar, kulturaktiviteter, resor mm. Sådant samarbete ska alltid vara 

frivilligt och beslutat av respektive distriktstyrelse. 

att inga distrikt ska beordras till sammanslagning 

att PRO ska uppmuntra till och underlätta samarbete mellan distrikt 

 

Rolf Lundin 

+10736689489 

rolf.lundin@pro.se 

 

Bifall 

Bifall till båda att-satserna. Ledordet ska vara samarbete. 

 

 

PRO-distriktet Halland 

Att slå ihop distrikt för att bli mer effektiv har vid andra 

sammanslagningar visat sig inte får de effekter som eftersträvas. Den 

ekonomiska effekten uteblir eller blir på en betydligt lägre nivå. 

Sammanslagningar innebär ofta minskad kontakt mellan delarna och en 

betydande minskning av känslan av samhörighet och delaktighet. Att i 

läge där organisationen efter pandemin försöker återhämta sig och satsa 

allt på att säkerställa en positiv utveckling kan inte en så stor 

förändring  gagna verksamheten. 

En viktig faktor är också att bidrag från regionen försvinner om 

verksamheten finns i flera regioner. I PRO Hallands fall innebär det 

150000 kr per år i minskade intäckter.    

att organisationsförändringen enligt förslaget slopas och ersätts av 

distriktsövergripande utvecklings- och samtalsgrupper.  

 

Sten-Eric Svensson 

0709-101532 

stenne.svensson@bredband.net 

 



Bifall 

Vi tror inte på en sammanslagning och stora distrikt. 

 

 

PRO-distriktet Örebro län 

Ledamöter som valberedningen föreslår för uppdrag i distriktsstyrelsen 

har oftast bakgrund och erfarenhet av arbete i sin egen region. Förslaget 

att slå samman distrikt till motsvarande indelning som folkhögskolans 

studieregioner kommer att kräva allt större insats av ledamöterna i 

regionen. Dessutom finns förslag att strukturen med samorganisationer 

som sammanhållande av föreningarna i en kommun kan försvinna. I 

stället föreslås att all administration läggs på regionen. En omöjlig uppgift 

då regionen ska ha insikt i flera hundra föreningars verksamhet. 

Dessutom utspridda över så stort område att fysiska möten inte kan hållas 

under en dag utan måste medföra övernattning. 

En sammanslagning av flera distrikt skulle innebära att en stor del av de 

enskilda medlemmarna aldrig eller i varje fall mycket sällan skulle kunna 

åka till expeditionen, det är en klar försämring av demokratin i rörelsen. 

Samarbete mellan distrikt, som kan utvecklas till att de önskar gå 

samman, ska komma som förslag från distrikten efter sedvanlig 

behandling i respektive distriktsstyrelse, inte som ett beslut från PRO Riks 

styrelse. 

att inga distrikt ska beordras till sammanslagning 

att PRO ska uppmuntra till och underlätta samarbete mellan distrikt 

 

Lena Ottosson 

+46705791578 

lena.ottosson@pro.se 

 

  



 

Bifall 

Egen motion 

 

 

PRO-distriktet Dalarna 

Den diskussion som förs inom organisationsutredningen om 

sammanslagning av distrikten till större enheter delas inte av PRO 

Dalarna. Vårt distrikt är redan idag myckets stort till ytan och vi har 52 

föreningar. Det är redan idag svårt för distriktsstyrelsen att nå ut fysiskt 

och föra dialog om bland annat utveckling, studier, medlemsvärvning och 

andra angelägna frågor. Än svårare skulle det bli om flera distrikt slogs 

samman. Risken är också stor att distriktsstyrelserna skulle tappa den 

personliga kontakten med föreningsstyrelserna och andra förtroendevalda 

ute i verksamheten. Ett annat bekymmer med stora distrikt är att 

föreningar och medlemmar kommer längre från beslut vilket leder till att 

känslan av samhörighet med organisationen och förståelsen för 

verkställighet försämras.  

En bättre väg att gå är att uppmuntra distrikten inom geografiskt lämpliga 

områden att samarbeta där intresse finns.  

att inga distriktssammanslagningar skall genomföras mot enskilt distrikts 

vilja 

att PRO Riks skall uppmuntra samarbete mellan distrikt 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 



Föredragande: Bo Allan Johansson 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

Idagsläget finns inga förslag om att slå samman distrikt. PRO:s styrelse 

delar motionärens uppfattning att samarbete mellan distrikt både är 

viktigt och ibland nödvändigt och kan stärka organisationen som helhet. 

Och som för alla former av samarbete är det viktigt att samverkan växer 

underifrån. Redan idag finns goda exempel på samverkan mellan distrikt 

inom PRO-organisationen. Dessa goda exempel vill PRO:s styrelse både 

uppmuntra och sprida till andra distrikt. 

 

att bifalla motion 44, 46 och 47, samt att-sats två i motion 43 

att besvara motion 45 och att-sats ett i motion 43.  

 

 

PRO Sandviken 

PRO-distriktet Gävleborg 

Organisationsutredningens förslag pekar bl.a.mot att samorganisationens 

roll minskar betydligt eller försvinner. 

Innebörden blir i så fall att distriktens ansvar och arbetsuppgifter ökar 

väsentligt. Utöver att samorganisationen roll minskar föreslås även 

ansvaret för utbildningar att öka för distrikten.  

Ansvar och arbetsuppgifter ökar men administrationsbidraget föreslås tas 

bort. 

De flesta distrikt åtnjuter idag bidrag från sin region vilka riskerar att 

försvinna vid sammanslagning av distrikt. 

Många distrikt har redan idag stora avstånd. En sammanslagning gör det 

ännu svårare att upprätthålla personliga kontakter som är viktiga för 

verksamhetens utveckling.  

att administrationsbidraget på 135 000 kronor kvarstår till distrikten 

att inget distrikt ska beordras till sammanslagning 

 



Barbro Berglind 

0703800769 

barbro.spjutet@telia.com 

 

Bifall 

Bifall till båda att-satserna 

 

 

PRO-distriktet Dalarna 

En utvärdering av organisationsutredningens förslag ger vid handen att 

distriktens ansvar och arbetsuppgifter kommer att öka bland annat på 

grund av samorganisationernas minskade roll och distriktens utökade 

ansvar för utbildning. Detta samtidigt som administrationsbidraget 

föreslås minska eller helt upphöra. PRO Dalarna är ett till ytan mycket 

stort distrikt och att slå ihop detta med ett flertal andra distrikt skulle 

skapa svåra kommunikationsproblem vilket vi inte kan acceptera. Vi ser 

däremot stora möjligheter med frivilligt samarbete mellan distrikten så 

som det exempelvis utvecklats i PRO Mellansverige i samverkan. 

att administrationsbidraget bibehålls och helst uppräknas 

att ingen distriktsammanslagning genomförs genom tvång 

 

Håkan Bengtsson 

070-6479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021.  

  



Föredragande: Bo Allan Johansson 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

Administrationsbidraget utgår med 135 000 kr per år till alla distrikt 

oavsett antal medlemmar, oavsett hur hög eller låg distriktsavgiften är och 

oavsett hur stort kapital distriktet besitter. Distriktsavgiften skiljer sig 

mellan 30 kr per medlem till 120 kr medlem. Eget kapital per medlem 

skiljer sig mellan distrikten från 33 kr per medlem till 330 kr per medlem. 

Styrelsen har ingående diskuterat ovanstående och konstaterar att den 

ekonomiska situationen för distrikten kraftigt skiljer sig år. Styrelsen 

menar att en bärande princip för uttag av medlemsavgift är att varje 

organisationsled själv beslutar om storleken på medlemsavgiften. 

Styrelsen föreslår kongressen under en annan dagordningspunkt att höja 

medlemsavgiften till riksorganisationen med 10 kronor till 200 kronor 

samtidigt som styrelsen föreslår kongressen besluta att  

administrationsbidraget utgår med 120 000 kronor per distrikt och år.  

Idagsläget finns inga förslag om att slå samman distrikt. PRO:s styrelse 

delar motionärens uppfattning att samarbete mellan distrikt både är 

viktigt och ibland nödvändigt och kan stärka organisationen som helhet. 

Och som för alla former av samarbete är det viktigt att samverkan växer 

underifrån. Redan idag finns som motionären pekar på goda exempel på 

samverkan mellan distrikt inom PRO-organisationen. Dessa goda exempel 

vill PRO:s styrelse både uppmuntra och sprida till andra distrikt. 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå att-sats ett i motion 48 och 49 

att bifalla att-sats två i motion 48 och 49. 



PRO Mantorp 

PRO-distriktet Östergötland 

PRO är en partipolitisk obunden organisation och därmed har våra 

förtroendevalda i riksorganisationen, distrikten och våra föreningar som 

huvuduppgift att arbeta med 

våra frågor så att de får största möjliga genomslagskraft. Detta uppnås 

genom att  samtliga pensionärsorganisationer går samman och bildar en 

gemensam organisation! 

Bonuseffekt: Vi blir 3 ggr större och minskar behovet av förtroendevalda 

med 3/4! 

att Kongressen beslutar att arbetet med en sådan sammanslagning snarast 

igångsättes! 

Göran Forsman 

0768568398 

gfor1938@gmail.com 

Besvarad 

Distriktsstyrelsen tycker att det är lämpligt att pensionärsorganisationerna 

börjar med ett samarbete på lokal och distriktsnivå för att se hur 

förutsättningarna i föreningarna är. Det kan variera mycket runt om i 

Sverige. Efter en del inlägg på årsmötet anses motionen besvarad. 

Föredragande: Christina Tallberg 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

I Sverige finns flera pensionärsorganisationer. De tre största är PRO, SPF 

Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Redan idag finns ett nära samarbete 

mellan dessa organisationer, både lokalt och på nationell nivå. 

Organisationernas ledningar träffas regelbundet för att diskutera 

angelägna frågor för Sveriges pensionärer, bland annat inför möten i 



Regeringens Pensionärskommitté som äger rum fyra gånger om året. 

Därutöver arrangeras gemensamma seminarier, gemensamma 

debattartiklar och rapporter skrivs. På lokal nivå samarbetar 

organisationerna inte enbart kring intressepolitiken, där finns ibland också 

en social gemenskap. Detta arbete hoppas styrelsen ska fortsätta och där 

det fungerar bra inspirera andra föreningar och distrikt att ta efter. 

 

att besvara motionen. 

 

 

PRO-distriktet Ångermanland 

PRO folkhögskolas intresseförening saknar idag betydelse för 

folkhögskolan. Intresseföreningen söker idag pengar från såväl föreningar 

som distrikt på ett sätt som skulle kunna liknas vid tiggeri. Då de 

ekonomiska förutsättningarna framförallt i distrikten är så olika beroende 

på regionbidragens storlek gör detta att vissa distrikt inte ser möjlighet att 

vara medlemmar i intresseföreningen. Intresseföreningens medel har 

dessutom använts vid några tillfällen på ett sätt som inte överensstämmer 

med stadgarna. 

att PRO folkhögskolas intresseförening läggs ner och de medel som finns 

idag i intresseföreningen förs över till PROs folkhögskola. 

 

Johnny Löfstrand 

0706748425 

johnny.lofstrand@pro.se 

 

Bifall 

Motionen behandlad vid distriktets höstmöte.  

  



PRO-distriktet Östergötland 

Genom de senaste årens förändringar av ägarförhållandet av 

Folkhögskolans lokaler har intresseföreningens roll förändrats. Syftet med 

intresseföreningen är att ekonomiskt stödja Folkhögskolans verksamhet 

och bidra till upprustning och underhåll av verksamhetslokalerna. Det är 

inte rimligt att förenignarna ska använda delar av medlemsavgiften till att 

stödja en förening som spelat ut sin roll. 

att Intresseföreningen avvecklas omgående. 

Kent Kärrlander 

0707426377 

sm5elv@gmail.com 

 

Avslag 

Motionen återremitterades till distriktsstyrelesn för att tas upp i 

Folkhögskolans/Intresseföreningens årsmöte 

 

Föredragande: Curt Karlsson 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Intresseföreningen PRO:s Folkhögskola i Gysinge är en egen ideell 

förening och som har till ändamål att ekonomiskt stödja Folkhögskolans 

verksamhet. 

I Intresseföreningens ändamål ingår också att bidra till upprustning, 

renovering, underhåll och utsmyckning av fastigheten inom fastigheten 

1:20 Gysinge. Efter att PRO sålt fastigheten 1:20 Gysinge är det inte 

aktuellt före Intresseföreningen att bidra till renovering och underhåll. 

Däremot ser PRO-styrelsen att det fortsättningsvis kan finnas intresse att 

stödja Folkhögskolans verksamhet, och utbildningsutrustning i de lokaler 

de har sin undervisning i. 

Intresseföreningen PRO:s Folkhögskola vara eller inte vara avgörs av dess 

medlemmar på dess årsmöte. Kongressen har inte beslutskompetens över 

föreningen. 

 

att avslå motionerna. 



PRO Österfärnebo 

PRO-distriktet Gävleborg 

I ett förändringsarbete gäller det att vända på alla stenar. Åtgärder för en 

ekonomi som räcker till behoven framledes. Var beredd på en framtid 

med snabba förändringar. Då krävs att intäkterna ska räcka till. 

Lokaler med lägre kostnader finns på många orter utanför storstäderna. 

Årshyran för PRO Riks kontor kan minskas väsentligt genom en sådan 

omlokalisering. Genom den digitalisering som vi alla nu är inne i kan i 

stort sett alla arbetsuppgifter skötas på distans via digitala system. 

En utökning av IT-personal på PRO Riks kan både användas till att se till 

att nuvarande och kommande system stabiliseras och utvecklas till de 

behov som både PRO Riks och distrikt / samorganisationer / föreningar 

behöver för sin framtida verksamhet. Allt för att minska kostnaderna för 

verksamheten utan att tappa fokus på vad medlemmarna vill ha ut av sitt 

medlemskap i PRO 

Vi har idag distrikt med olika storlekar. Ett av dom stora problemen är 

avstånd. Det är inte genomförbart att slå ihop regioner till väldigt stora 

distrikt. Då kommer de mindre föreningarna ute i landet att försvinna. Vi 

måsta ha den närhet och kontakt som finns idag. 

PRO Folkhögskola måste finnas kvar. Vi som arbetar i en föränderlig värld 

behöver kurser i rekreation och skapande. Den möjligheten måste vi 

kunna både ha kvar och utveckla. 

att flytta PROs kontor till en mindre ort med syfte till väsentligt billigare 

års-hyra 

att utöka IT-resurserna på PRO Riks nivå för att hantera nuvarande och 

kommande digitala system på ett bra sätt 

att arbeta för att kunna anställa IT-resurser på distriktsnivå 

att bevara organisationen i fler mindre likartade distrikt 

att PRO Folkhögskola finns kvar i Gysinge med en del som främjar 

nuvarande och kommande behov för våra medlemmar 

 

Anne-Chatrine Berg 

+46702385127 

lurvstruts@gmail.com 

 



Bifall 

Bifall på alla fem att-satserna 

 

Föredragande: Inger Persson 

Föredragandestöd: Johanna Hållén 

PRO är en organisation vars intäkter till största del består av 

medlemsavgifter. Dessa intäkter ska användas med stor försiktighet och 

på ett klokt och effektivt sätt. Som så många andra riksorganisationer har 

PRO:s styrelse valt att förlägga kansliet i Stockholm. Det gör det enkelt för 

styrelse, förtroendevalda och i viss mån även medlemmar att resa till 

kansliet för att träffas på möten och i arbetsgrupper. Det är också i 

Stockholm som de flesta myndigheter, politiker och beslutsfattare samt 

andra organisationer som PRO samverkar med på mer eller mindre daglig 

basis finns. Corona-pandemin har lett till att PRO har digitaliserats och 

många möten har hållits på länk, men nu finns ett stort behov av att träffas 

fysiskt, alla möten går inte att avhandla på länk. Men framtiden kommer 

betydligt fler möten att hållas digitalt än före pandemin. För kännedom 

så flyttade PRO:s kansli 2017 till mindre lokaler med lägre hyra i 

Stockholm.  

Att utöka IT-resurserna på PRO:s kansli är en prioriterad fråga. 

Styrelsen är medveten om behovet av stöd som finns i PRO-

organisationen. Detta är ett arbete som har påbörjats och utvecklas i takt 

med att resurserna tillåter.   

Att anställa IT-resurser i distrikten är en fråga som varje distrikt får ta 

ansvar för. 

Det finns inget förslag om att slå samman distrikt till större regioner.  PRO 

Folkhögskola är en mycket viktig del i PRO:s bildningsverksamhet och 

kommer så vara i överskådlig framtid. PRO Folkhögskola är dels viktig för 

PRO:s organisation genom att den utbildar och stärker viktiga funktioner 

för att föreningsdemokratin ska kunna fungera, dels för den enskilda 

medlemmen i det livslånga lärandet. Var folkhögskolan ska ha sitt säte är 

en fråga för PRO Folkhögskola, dess styrelse och årsstämma.   

 

att avslå att-sats ett, tre och fem 

att besvara att-sats två 

att bifalla att-sats fyra. 



PRO Stockholm samorganisation 

PRO-distriktet Stockholm 

Pensionärer intresserar sig inte bara för pensioner och äldrefrågor. Vi vill 

delta i samhällsdebatten med vår erfarenhet på fler fält. Många komplexa 

samhällsfrågor intresserar både nuvarande och möjliga PRO:are, men det 

krävs tillgång till kunskap och möten med engagerade personer för att 

samtalet ska kunna mynna i ut i kloka ställningstaganden. 

Komplexa frågeställningar kräver folkbildning i dess genuina betydelse. 

Vi tycker att PRO har ett ansvar att ge oss bättre verktyg i samtalet kring 

viktiga frågor i denna tid av fejkade nyheter, än vad sökmotorernas 

algoritmer erbjuder. Inspirerande föredrag, utflykter både till historiska 

minnen och till högteknologiska arbetsplatser samt kunniga 

introduktioner till böcker, föreställningar och filmer kan anordnas och 

förstärka våra studiecirklar och mötesserier. 

PRO centralt har en nyckelroll att visa upp PRO:s 

folkbildningsverksamhet och skapa kontakter med nya generationer av 

forskare och kulturarbetare, som är intresserade av folkbildning som ett 

medel att öka engagemanget i det man söker efter eller vill gestalta. Ett 

sådant dörröppnande skulle underlätta för många PRO-föreningar och 

distrikt som själva vill förnya och utveckla programinnehållet. 

PRO Riks kan i detta ta hjälp av sina aktiva intresseföreningar och 

erfarenheter vid PRO:s folkhögskola och ABF. Men det är viktigt att också 

kontakta nya möjliga partner och skapa gemensam bas för nya samarbeten 

med andra organisationer som är aktiva inom de områden man vill 

fördjupa sig i. Det är inte alltid viktigt att ha ett tydligt PRO-

ställningstagande i frågan som mål. Det är väl så viktigt är att inspirera oss 

medlemmar till fortsatt kunskapssökande och samtal på nya fält. Däremot 

kan naturligtvis ett pågående arbete leda fram till välgrundade och 

förankrade ställningstaganden i viktiga frågor. 

att uppdra till PRO:s Riksstyrelse att ta nya initiativ för att vidga den 

idépolitiska debatten och fördjupa kunskapen inom PRO i angelägna och 

komplexa samhällsfrågor 

att i dessa initiativ stärka banden mellan PRO och forskarsamhället samt 

kulturlivet 

att föra ut arbetet brett i organisationen som bas för fortsatt agerande i 

samhällsdebatten. 

 



Leni Björklund 

087616129 

leni.bjorklund@stockholm.pro.se 

 

Bifall 

Distriktet instämmer i motionens krav. 

 

Föredragande: Bernth Johnson 

Föredragandestöd: Marie Näslund 

I motionen föreslås att PRO ska ta nya initiativ för att vidga den 

idépolitiska debatten och fördjupa organisationens och medlemmarnas 

kunskap i olika samhällsfrågor. Detta kan enligt motionen göras 

exempelvis genom att skapa kontakter med nya generationer av forskare 

och kulturarbetare och i detta ta hjälp av aktiva intresseföreningar. 

PRO ska som bekant erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter för 

landets pensionärer, förbättra livet för äldre genom att arbeta för 

samhällsförändringar och bättre levnadsvillkor, vara en del i det livslånga 

lärandet och folkbilda utifrån organisationens värdegrund samt värva 

medlemmar och vara en så attraktiv organisation att medlemmarna 

känner stort värde i sitt medlemskap. 

Ett sätt att göra ovanstående kan absolut vara att inom organisationen, och 

med inbjudna gäster från olika håll, ordna samtal eller föreläsningar med 

forskare, författare eller andra spännande personer. Mycket av detta 

lämpar sig självklart också för PRO:s föreningar och distrikt, men även 

PRO riks kan göra en del i arbetet exempelvis genom att anordna 

visionsmöten. Syftet med ett sådant möte är att snabbt fånga upp viktiga 

och relevanta framtidsfrågor och öka PRO:s öppenhet för förändringar i 

vår omvärld. Det ska skärpa PRO:s intressepolitik och bidra till att lyfta 

fram de förändringar i hela organisationen som är nödvändiga för 

organisationens utveckling. 

Redan idag kontaktas PRO av forskare som vill ställa frågor till våra 

medlemmar. Ett enkelt sätt att ha ökad samverkan med forskningen kan 

därför vara att bli bättre på att låta dessa forskare återkoppla sina resultat 

till PRO, även om styrelsen förstår motionens ambition som lite större än 

så. Från styrelsens sida ser vi också positivt på att anordna 

inspirationsföreläsningar. Under den gångna kongressperioden kom 

styrelsen långt i planeringen och arrangemang av Gysingeakademin, men 

denna fick ställas in på grund av pandemin. 



 

att bifalla motionen.  

 

 

PRO Ale-Norra 

PRO-distriktet Norra Älvsborg 

Bakgrund .Vård och omsorg har förändrats senaste tiden till det sämre 

Man kan peka på att omsorgen av oss äldre styrs inte längre av var det 

finnes för behov utan vad som är mest lönsamt En marknads liberal syn 

på vården Med stora inslag av privat ägande där vinsten är drivfjärden i 

verksamheten På detta sätt får man en människosyn som inte präglas av 

empati Förändringarna och var dom innebär speglas av reportaget från 

tidningen Hem o Hyra nr 5 2021 (se nedan ) 

Jag tänker mig att PRO möjligt med andra pensionärs föreningar skapa 

underlag för ett kollektivhus oberoende av makthavare 

Med ett sådant boende som man delar på utrymmen,måltider o 

transporter 

samt att man har varandra i kollektivet Behöver ej välja ensamhet 

Ensamhet är en farlig följeslagare helst när man blir äldre 

Här finns en möjlighet att investera besparingarna i detta boende och inte 

lägga dom på avgifter i äldreboende ( se tidnings artikeln som medföljer) 

Ett starkt argument för kollektiva lösningar är en marknad anpassad 

utbud av boende Skapad brist av bostäder och en bostadskostnad utan 

kontroll        

Jag vill att denna motion går som egen. 

att verka för ett koncept där ett kollektivt hus skapas som ett pilotprojekt 

att man tager hjälp av oss närstående fastighetsbolag 

att skapa regler hur man styr och förvaltar detta gemensamt 

 

Kent Enlund 

0703477792 

kent746393@yahoo.se 

 



Avslag 

Distriktets höstmöte 2021-12-02 avslog motionen med följande motivering: 

• Att motionen avslås, i sin helhet.  

• Ett eventuellt pilotprojekt bör drivas av respektive kommun 

 

Föredragande: Bernth Johnson 

Föredragandestöd: Marie Näslund 

I motionen föreslås att PRO ska verka för att ett koncept för ett 

kollektivhus skapas som ett pilotprojekt, att vi tar hjälp av ett till oss 

närstående fastighetsbolag och att vi skapar regler för hur man styr och 

förvaltar detta gemensamt. 

Motionären menar att omsorgen om äldre på äldreboenden inte styrs av 

vad det finns för behov hos äldre utan av vad som är mest lönsamt och att 

kollektivboende skulle minska ensamhet. 

Styrelsen anser att äldre har rätt till en trygg livsmiljö och ett boende till 

rimliga kostnader. Även personer med låga pensioner ska ha möjlighet att 

bo bra. Fler bostäder för äldre måste byggas och befintliga bostäder 

anpassas till äldres behov. 

I dag råder det mycket stor brist på särskilda boenden för äldre liksom på 

seniorboenden, trygghetsboenden eller andra, för äldre anpassade 

boenden. PRO anser att en utredning bör tillsättas som ser över 

förutsättningarna för att ge enskilda som uppnått en viss ålder möjlighet 

att välja om de vill flytta till ett särskilt boende. På så sätt bedömer PRO 

att ofrivillig ensamhet kan minska och mångas livskvalitet öka. Äldres 

behov av bostäder måste också tydliggöras i de kommunala 

bostadsförsörjningsplanerna. 

Enligt styrelsens uppfattning innebär motionens förslag ett alldeles för 

omfattande åtagande för PRO, dessutom inom ett område där 

organisationen saknar kompetens.  

 

att avslå motionen. 

 


