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PRO-distriktet Halland 

Det är en självklarhet att PRO medlemmar skall välkomnas i alla 

föreningars verksamheter. Tyvärr kan regeln inte vara generell eftersom 

det finns praktiska hinder som omöjliggör att välkomna alla som vill delta. 

I första hand skall föreningens medlemmar ha tillträde och om 

förutsättningar finns skall andra medlemmar få tillträde.  

att den nuvarande texten bibehålls men ett förbehåll läggs in som visar att 

föreningarnas medlemmar har företrädde om det finns begränsningar. 

 

Sten-Eric Svensson 

0709-101532 

stenne.svensson@bredband.net 

 

Bifall 

Vi tror att en lite större tydlighet förhindrar att problem uppstår.  

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

I stadgarnas paragrafen 3, beskriver medlems rättigheter och 

påverkansmöjligheter. Styrelsen ser det positivt att all 

föreningsverksamhet ska vara öppen för alla medlemmar men ser också 

att det kan uppstå bekymmer med till exempel för små lokaler. Det kan 

också krävas en avgift eller högre avgift för de som inte är medlemmar i 

föreningen. I den inledande texten till paragraf 3 finns detta beskrivet.  

 

att besvara motionen. 
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PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till förändring 

Förslag 39 

PRO behåller dagens system som inte anger någon fastställd åldersgräns. 

Den som själv anser sig vara pensionär får bli medlem. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

Förslaget att var och en ska få avgöra när den anser sig vara pensionär 

skapar otydlighet i organisationen, eftersom det i förslag 38 står att PRO 

behåller kravet på att man ska vara pensionär. 

Två olika budskap för samma sak är motsägelsefullt. Samtidigt som det 

ska finnas ett krav på att vara pensionär för att bli medlem i PRO ska det 

finnas en möjlighet för var och en att själv avgöra om hon/han är 

pensionär och kan bli medlem i PRO. 

att det ska finnas endast en väg in i ett medlemskap i PRO. Det ska vara 

antingen      på grund av godkänd ålder för att få del av pensionspengar, 

eller av andra skäl     som innebär stöd i form av sjuk- och 

aktivitetsersättningar, tidigare förtidspension.  

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 

 

Bifall 

PRO ska vara en förening för pensionärer. 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

PRO är en förening för pensionärer. I förslaget till stadgar slås det fast att 

alla som har någon form av pension eller motsvarande och som delar 

PRO:s värdegrund är välkomna som medlemmar i PRO. Detsamma gäller 

samboende med medlem. Sammanboende behöver alltså inte vara 

pensionär. Detta är ingen förändring från nu giltiga stadgar. 
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Styrelsen föreslår att stödmedlemskap inför för de som inte är pensionärer 

som vill stödja PRO.  Dessa medlemmar har inte rätt att delta i PRO:s 

demokratiska process och övergår till föreningsmedlemskap när denne 

blir pensionär. Stödmedlemskapet är ett medlemskap för att man vill 

stödja PRO och få information från PRO, till exempel PRO Pensionären. 

Stödmedlem är medlem i riksorganisationen och inte i distrikt eller 

förening. 

Utöver förslag till stadgar finns det inga förslag från styrelsen till 

kongressen som berör motionens intentioner.  

 

att bifalla motionen. 

 

 

PRO Mora 

PRO-distriktet Dalarna 

Medlemsavin skickades ut 2020-12-17 med förfallodag 2021-02-28. 

Påminnelse på obetalda medlemsavgifter utsänds i mitten på maj samt i 

september. 

Enligt uppgift via telefonsamtal med PRO Riks så står det i PRO:s stadgar 

att en medlem har hela året på sej att betala in medlemsavgiften. Vilket i 

praktiken innebär att alla medlemmar skulle kunna betala sista december 

innevarande år och ändå delta i alla aktiviteter under året. Detta är inte 

rättvist mot de som betalar på förfallodagen. Vi PRO-föreningar som inte 

får statsbidrag skulle då inte ha några medel alls att ordna aktiviteter åt 

medlemmarna under innevarande år, konsekvensen blir nedläggning.   

Att ange förfallodag betyder att betalaren ska registrera betalningen senast 

på angiven förfallodag. 

Är det då rätt att ange förfallodag när betalning enligt stadgarna får ske 

under hela året? 

att Ändra i stadgarna till att inbetalning av medlemsavgiften för befintliga 

medlemmar ska ske på förfallodagen den 28/2 varje år. Nya medlemmar 

ska betala på den förfallodag som anges på medlemsavin.  

att Första påminnelsen utsänds 15 dagar efter förfallodagen (mitten på 

mars). 
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att Andra påminnelsen utsänds 30 dagar efter första påminnelsen (mitten 

på april).    

Lägg gärna till en text som innehåller att vi förstår att om inte betalning 

sker så vill du inte just nu vara medlem och kommer att avregistreras 1 

juli. Du är välkommen tillbaka igen till PRO när du så önskar. Om 

utebliven betalning har ekonomiska orsaker kontakta oss. (tex. betala på 2 

ggr) 

 

Barbro Granath 

070-2272730 privat  

barbro.granath@telia.com 

 

Besvarad 

PRO Dalarna anser att denna fråga är reglerad i stadgarna redan idag. I 

förslag till nya stadgar som skall gälla från och med den 1 januari 2023 

förtydligas medlemmens betalningsansvar ytterligare. Om man inte 

betalar inom angiven tid får man som mest två påminnelser varefter 

uteslutning sker. Med hänvisning till detta anser PRO Dalarna att 

motionen skall anses besvarad. 

 

 

PRO Kalix 

PRO-distriktet Norrbotten 

Nuvarande medlemsavgift kan betalas i slutet på kalenderår. Det innebär 

att man som medlem kan "nyttja" olika lokala förmåner. 

Motionen är ej underställd föreningen för yttrande 

att medlemsavgiften ska vara inbetald inom 3 alternativ 6 månader  

 

 

Ulla Granström 

0703336076 

kalix@pro.se 
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Besvarad 

Förslaget finns med i de nya stadgarna på förslag från 

organisationsutredningen. 

Distriktets höstmöte den 17 november beslutade 

att anse motionen besvarad 

 

PRO Lindeborg-Tygelsjö 

PRO-distriktet Skåne 

När de ska vara inbetalda? 

Vid utebliven betalning – när stryks medlemmen ur registret? Hur ska 

medlemsantalet beräknas för föreningarnas avgift till Distrikt och 

Samorganisationer? 

Bakgrund 

Sista inbetalningsdag för inbetalningen är siste februari. De medlemmar 

som inte betalar in sin medlemsavgift och inte hör av sig att de inte vill 

vara med längre, blir strukna efter påminnelse på senhösten. 

Samorganisationerna baserar sin faktura till föreningen på 

medlemsantalet per 31 december. Detta slår fel då en del medlemmar 

avslutar sitt medlemskap i samband med årsskiftet. 

Förslaget kan innebära att stadgarna behöver ses över.Förslag 

1.      Har inte medlemsavgiften betalts till siste januari så ska det gå ut en 

påminnelse. Är sedan inte medlemsavgiften betald till 31 mars så stryks 

medlemmen ur registret. 

2.      En avstämning görs, per 31 mars, hur många medlemmar respektive 

förening har och på denna beräknas föreningens avgift till 

Samorganisationerna. 

Idag beräknas denna avgift på medlemsantalet per siste december. 

3.      Medlemsavgiften betalas ut till föreningarna i början på mars och för 

efter-släntrarna i början på april. 

4.      Ny avstämning i augusti/september för de nya medlemmar som 

tillkommit under året. 

Vad vinner PRO 

1.      Pro får ett mer aktuellt medlemsregister. 
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2.      Samorganisationerna får en mer rättvis ersättning. 

3.      Föreningarna betalar till sin Sam organisation för det antal 

medlemmar som de verkligen har. 

att PRO Riks ser över systemet för inbetalning av medlemsavgifterna 

att besluta enligt inlämnad motion 

 

Karin Persson 

0725477881 

bavergatan@gmail.com 

 

Bifall 

 

 

PRO city Norrköping 

Det har varit problem med att ha en bra uppföljning av antalet 

medlemmar i våra föreningar. Vi är en av få organisationer som låter våra 

medlemmar ha hela året på sig att betala sin medlemsavgift. Vi föreslår • 

att sista betalningsdatum för medlemmar är 30/3 och att detta anges på 

inbetalningstalongen. 

Styrelsen i PRO City Norrköping har bifallit förslaget på styrelsemöte den 

9 september 2021  

Att sista betalningsdatum för medlemmar är 30/3 och att detta anges på 

inbetalningstalongen. 

Att 1(en) betalningspåminnelse, (för de som ej betalt) går ut den 1 april 

med betalning senast 30 april.  

att nya medlemmar, efter den 1/4 skall betala innan den sista månaden 

efter vilket anges på inbetalningstalongen. Gäller inte för de som begär 

medlemskap under sista kvartalet (som nu) 

 

Inga-Lill Pettersson 

0703694406 

city.norrkoping@pro.se 
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Bifall 

Motionen bifölls på distriktsårsmötet 28 oktober 2021 

 

 

PRO Domsjö 

PRO-distriktet Ångermanland 

I vår förening råder stor oklarhet i hur regelverket för hur 

inbetalningen av medlemsavgifterna fungerar. Vad vi förstår kan man i 

princip vara medlem i PRO i 12 månader innan medlemsskapet upphör 

vid utebliven betalning. Det får till följd att "verkligt" antal medelmmar 

inte överensstämmer med medlemmar i registret. I Örnsköldsvik söker 

föreningarna bidrag från kommunen på medelmsantalet per 31/12 årligen. 

Vi måse känna att denna siffra som visas i registret är korrekt. 

att medlemsavgiften skall vara inbetald senast månaden efter inträdet. På 

alla fakturor måste tydligt anges sista betalningsdatum 

att påminnelse skickas ut inom en månad efter förfallodatum. 

att vid utebliven betalning efter ytterligare tre månader utesluts 

medlemmen från PRO 

 

Roger Frisk 

070 6996978 

roger.frisk@telia.com 

 

Bifall 

Medlemmar som väljer att gå med i PRO sista kvartalet skall som idag få 

avgiftsfritt sista kvartalet. 

Motionen behandlad vid distriktets höstmöte. 
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Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Intentionerna i motionerna är inarbetat i styrelsens förslag till stadgar.  

Precis som framgår av motionerna så kan, i nuvarande stadgar, någon 

vara medlem ett helt år, utan att betala medlemsavgiften, innan hen blir 

utesluten. Det är kostsamt att ha medlemmar i registret som inte betalar 

medlemsavgiften. 

Det står i förslaget till nya stadgar;  

”Medlemskap bygger på att en medlem betalar sin medlemsavgift. 

Medlemsavgiften ska betalas senast på förfallodag. Därefter utesluts 

medlemmen. Uteslutning av medlemmar som inte betalt sin 

medlemsavgift sker minst två gånger per år. Medlemmen kan få tillbaka 

sitt medlemskap efter att medlemsavgiften för det aktuella året är betald." 

Aviseringen sker kring månadsskiftet januari/februari och 

autogirodragningen görs den 28 februari. Påminnelse kommer att skickas 

ut efter sista betalningsdag och uteslutningar görs minst två gånger om 

året.  

En årsplan för hanteringen av avisering av medlemsavgift med mera görs 

för varje år och detaljerad information kommer finnas på www.pro.se. 

 

att besvara motion 58, 59, 60 och 62 

att bifalla att-sats ett i motion 61 

att avslå att-sats två och tre i motion 61. 
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PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 1 

Styrelse ska kunna väljas i klump av årsmötet, utan att precisera de olika 

posterna. Vid ett sådant val ska styrelsen själv utse ansvarsområden och 

konstituera sig. Årsmötet avgör hur styrelsen ska väljas. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

PRO Gävleborg anser att förslaget om att välja styrelse utan att precisera 

de olika posterna kommer att försvåra bildandet av styrelse efter ett 

årsmötesbeslut. Vad talar för att det blir enklare att välja tre personer utan 

att det är tydligt vilka uppdrag var en ska ha, än att välja till specifika 

uppdrag. Det rimliga är att en valberedning förbereder och föreslår val av 

ordförande, kassör och sekreterare och styrelsens storlek beroende på en 

förenings omfattning av verksamhet. 

att årsmötet ska välja ordförande, kassör och sekreterare 

att övriga ledamöter väljs utifrån förslag av föreningens valberedning 

 

Anita Walther 

070-6165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 

 

Bifall 

Bifall till båda att-satserna. Valberdningen är ett av dom viktigaste 

organen i våra föreningar. 
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PRO-distriktet Örebro län 

Organisationsutredningens förslag till kongressbeslut 

Styrelse ska kunna väljas i klump av årsmötet, utan att precisera de olika 

posterna. Vid ett sådant val ska styrelsen själv utse ansvarsområden och 

konstituera sig. Årsmötet avgör hur styrelsen ska väljas. 

Motivering till PRO Örebro läns förslag till beslut 

PRO Örebro län anser att förslaget om att välja styrelse utan att precisera 

de olika posterna kommer att försvåra bildandet av styrelse efter ett 

årsmötesbeslut. Vad talar för att det blir enklare att välja tre personer utan 

att det är tydligt vilka uppdrag var en ska ha, än att välja till specifika 

uppdrag. Det rimliga är att en valberedning förbereder och föreslår val av 

ordförande och kassör samt styrelsens storlek beroende på föreningens 

medlemsantal. 

att årsmötet ska välja ordförande och kassör 

 

Lena Ottosson 

+46705791578 

lena.ottosson@pro.se 

 

Bifall 

Egen motion 

 

 

PRO-distriktet Dalarna 

Organisationsutredningen föreslår att styrelsen ska kunna väljas i klump 

av årsmötet för att därefter konstituera sig själva. PRO Dalarna anser att 

detta är ett odemokratiskt och felaktigt sätt att välja förtroendevalda till 

olika uppdrag i vår organisation. Det blir också svårare för medlemmarna 

att utkräva ansvar av förtroendevalda som tilldelats genom intern 

konstituering i styrelsen. 
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att kongressen skall besluta att styrelsens ledamöter samt ordförande och 

kassör i föreningar och samorganisationer skall väljas av årsmötet efter 

förslag av valberedningen. 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Årsmötet har till uppgift att välja styrelse, ett viktigt demokratiskt beslut. 

Precis som motionernas intentioner bör ordförande och kassör väljas av 

årsmötet. Dessvärre finns det föreningar som har svårt att få ihop styrelser 

och för valberedningar att föreslå ordförande och kassör och därför finns 

det in stadgeförslaget en frivillig valmöjlighet att göra en annan form av 

val av styrelse.  

Styrelsen ser det som viktigt att PRO:s föreningsverksamhet är attraktiv 

för medlemmarna. Stadgarna ska därför ge möjlighet att förenkla det 

formella valet av styrelse för de PRO föreningar som önskar det. 

 

att besvara motionerna.  

 

 

PRO Vallentuna 

PRO-distriktet Stockholm 

Vid mom 3 höstmötet i stadgarna gäller för föreningar att fastställa 

verksamhetsplan och budget. Då är det endast ca 3 månader kvar till 

föreningens årsmöte där det väljs en ny styrelse. Den nya styrelsen ska nu 

arbeta efter förra styrelsens plan och budget. 
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Jag/vi föreslår kongressen besluta 

att Verksamhetsplan och budget tas fram av den nya styrelsen strax efter 

årsmöte och konstitueringen. Lämpligt till närmast följande 

medlemsmöte. 

 

Maine Gräns 

0704493825 

majnegrans@telia.com 

 

Besvarad 

Distriktet anser att nya stadgar ska öppna för de alternativ motionen 

redovisar men att andra alternativ som höstmöte och årsmöte ska finnas. 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

I de nya stadgarna anges minimikraven och därmed öka föreningarnas 

valmöjligheter. I förslaget till stadgar står det "På förslag från styrelsen 

beslutar årsmötet eller annat beslutfört föreningsmöte om 

verksamhetsplan och budget." 

 

att besvara motionen. 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 3 

Valberedning utses av årsmötet 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

En organisations valberedning, har ett av en organisationens viktigast 

uppdrag, nämligen att föreslå val till styrelse och revisorer, som ska väljas 

av årsmötet. 
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Enligt förslaget ska en valberedning föreslås och väljas av årsmötet, dock 

utan förberedelse av kandidater, mer än att de är nominerade. 

Det blir ett otydligt hanterande med tanke på att den 

valda valberedningen sedan har en av organisationens viktigaste uppdrag 

att föreslå kandidater till styrelseuppdrag. 

att förslag till valberedning bereds av styrelsen som ger förslag till val vid 

årsmötet. 

 

Anita Walther 

070-6165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 

 

Bifall 

Valberedningen är mycket viktig. Nominerade kandidater måste vara 

förberedda. 

 

 

PRO-distriktet Halland 

Att på ett årsmöte kollektivt ta ansvar för att rätt person blir ordförande, 

sekreterare, kassör är en viktig princip. Säkerställer att det efter årsmötet 

finns ledamöter på de viktigaste posterna och att det finns en styrelse som 

kan direkt ta hand om de uppgifter som gäller. Övriga ledamöter kan 

väljas men rollfördelningen görs i efterhand av styrelsen. 

att den tidigare skrivningen bibehålls.  

 

Sten-Eric Svensson  

0709-101532 

stenne.svensson@bredband.net 
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Bifall 

Vi tycker det är viktigt att det är tydligt för årsmötets deltagare vem som 

är ordförande , sekreterare och kassör.  

 

 

PRO-distriktet Dalarna 

Enligt organisationsutredningens förslag skall valberedningen utses av 

årsmötet utan vidare beredning. 

Detta finner PRO Dalarna vara en opraktisk hantering och föreslår därför 

kongressen besluta  

att förslag till valberedning skall beredas av styrelsen som lägger förslag 

till val till årsmötet 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Valberedningen är mycket viktig funktion i PRO. Valet av valberedning 

måste vara förberett, som motionärerna skriver. I de nya stadgarna, 

moment 9 valberedning, beskrivs det att den avgående styrelsen 

förbereder val av valberedning. 

 

att besvara motionerna. 
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PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 49 

PRO:s stadgar om föreningarnas samarbete ska ändras. De ska tydliggöra 

att i de fall en kommun har mer än en förening, ska föreningarna 

samverka för att stärka PRO:s intressepolitik, arbetet i pensionärsråd och 

medlemsnyttan. Vilken form man väljer för sitt samarbete avgör 

föreningarna själva, med undantag som anges i punkt 50. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

Enligt utredningens förslag, ska föreningar ta ökat ansvar för ett 

samarbete inom aktuell kommun och enas om en form för det samarbetet. 

Ett samarbete som bl.a.innebär ökade krav på hur det intressepolitiska 

arbetet genomförs, att pensionärsrådens medverkan i kommunen stärks 

och dessutom vara aktiva i medlemsnyttan. 

Samtidigt föreslås i en annan del i organisationsutredningen att det ska 

vara möjligt att ha en styrelse med tre personer som då blir ordförande, 

sekreterare och kassör. Tre uppdrag som i sig kräver en hel del arbete. 

Med samorganisationerna kvar och ett tydligare uppdrag, skapas goda 

förutsättningar för en PRO-verksamhet som bedriver intressepolitiskt 

arbetet och har berikande samarbeten i hela distriktet mellan föreningarna 

i varje kommun och mellan andra kommuners föreningar. 

PRO-föreningarnas viktigaste uppgift bör vara att bedriva 

föreningsverksamhet för medlemmarna, ständigt vara aktiv i rekrytering 

av nya medlemmar och informera om PRO:s intressepolitik. 

att samorganisationerna kvarstår i sin nuvarande form och att uppdraget 

tydliggörs i stadgarna. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 
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Bifall 

Samorganisationerna är en viktig länk mellan distrikt och förening. 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 50 

I de fall externa bidrag lämnas till PRO:s samverkansorgan i en kommun 

ska kravet på en formell organisation finnas i stadgarna. Bestämmelserna 

för dessa ska göras enklare vad gäller arbetsformer än dagens stadgar för 

samorganisationer. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

Enklare stadgar än nu, för samorganisationerna, blir väl svårt. Där står 

klart och tydligt i enkla budskap samorganisationernas uppdrag. 

Svagheten i sammanhanget kan kanske vara att distrikt inte har sett 

möjligheterna och kunnat skapa förutsättningar/förväntningar för 

samorganisationerna att leva upp till stadgans fem punkter. 

Svårt se det positiva för föreningarna med möjlighet till olika 

organisationsformer beroende på förutsättningar i form av ekonomiskt 

stöd. En förändring som enligt förslaget ger föreningar ett ökat krav på 

samarbete med andra föreningar och ökat samarbetet inom 

de kommunala pensionärsråden. 

Föreningarnas viktigaste uppgift bör vara att bedriv föreningsverksamhet 

för medlemmarna, ständigt vara aktiva i rekrytering av nya medlemmar 

och informera om PROs intressepolitik. 

att samorganisationerna kvarstår i sin nuvarande form och att uppdraget 

tydliggörs i stadgarna. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 
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Bifall 

Samorganisationerna är en viktig länk mellan distrikt och förening. 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 51 

Även i kommuner där det, enligt detta förslag, inte behövs en formell 

organisation för samarbete, måste föreningarna samarbeta för att utse 

PRO:s representanter till det kommunala pensionärsrådet. Det bör 

uppdras åt distrikten att följa att de val som då görs sker i en form som ger 

våra företrädare i pensionärsråden legitimitet i sina uppdrag. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

En organisation mår bra av tydliga strukturer och klara riktlinjer för hur 

verksamhet ska bedrivas. De arbetsuppgifter som ska ingå i de olika 

uppdragen i en ideell förening behöver vara rimliga. Förslaget att 

föreningarna själva ska skapa en form för samarbete inom ramen för sin 

kommun är svår att se som framgångsrik. 

Med samorganisationerna kvar och en ökad tydlighet om en 

samorganisations ansvar skapas  goda förutsättningar för en konstruktiv 

utveckling. Val av ombud till kommunens pensionärsråd är en ansvarsfull 

uppgift som samorganisationerna på ett ordnat sätt kan medverka i 

för struktur och hållbarhet. 

En av PRO-föreningarnas huvuduppgift är att bedriva verksamhet som är 

attraktiv för medlemmarna, samt att hela tiden ha fokus på ökat antal 

medlemmar och att informera om PRO:s intessepolitik. Ett tydligt ansvar 

för samorganisationerna när det gäller PRO:s intressepolitik ger PRO:s 

organisation goda möjligheter att synliggöra den viktiga rådsverksamhet 

som många kommuner erbjuder pensionärsorganisationerna.  

att samorganisationerna kvarstår i sin nuvarande form och att uppdraget 

tydliggörs i stadgarna. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 
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Bifall 

Samorganisationerna är en viktig länk mellan distrikt och förening. 

 

 

PRO-distriktet Gävleborg 

Utredningens förslag till kongressbeslut 

Förslag 52 

Saknas en formell organisation mellan föreningarna, får distriktet 

säkerställa att samarbete med övriga pensionärsorganisationer fungerar 

tillfredsställande i kommunen. 

Motivering till PRO Gävleborgs förslag till beslut 

PRO-distriktens överordnade roll för all verksamhet inom ett geografiskt 

område är tydlig. Med samorganisationerna kvar i nuvarande form med 

ett tydligt uppdrag, skapas stabilitet för samarbete mellan förening i 

respektive kommun och över kommungränserna. 

 

Möjligheterna att säkerställa ett samarbete med andra 

pensionärsföreningar i de kommunala pensionärsråden har 

samorganisationerna bättre förutsättningar för än distrikten. Med de 

lösliga konturer som nu föreslås genom föreningarnas egna val av 

organisation för samarbete skapas otydlighet, ett faktum som inte stärker 

organisationen. 

Samorganisationernas roll att vara länk mellan distriktet och de PRO-

föreningar som finns i varje kommun är en klar styrka för verksamheten. 

Föreningarnas viktigaste uppgift bör vara att bedriva verksamhet för 

medlemmarna,  ständigt vara aktiva i rekrytering av nya medlemmar och 

informera om PRO:s intressepolitik. 

att samorganisationerna kvarstår i sin nuvarande form och att uppdraget 

tydliggörs i stadgarna. 

 

Anita Walther 

0706165212 

anita.walther@gavleborg.pro.se 
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Bifall 

Samorganisationerna är en viktig länk mellan distrikt och förening. 

 

 

PRO Halmstad samorganisation 

PRO-distriktet Halland 

En av de viktigaste uppgifterna för PRO, dess föreningar och medlemmar 

är att skapa förutsättningar för inflytande och påverka på alla plan i frågor 

som är viktiga för äldre. I kommunerna ges denna 

möjligheterna  till  inflytande och påverkan i de kommunala 

pensionärsråden KPR.  Men en påverkan kan bara ske om det finns en 

samstämmighet mellan ledamöterna. Att  man har en samsyn och framför 

denna unisont.  Dagens organisation kring arbetet i KPR med en vald 

samorganisationsstyrelse ger den plattform som KPR-ledamöterna 

behöver för att kunna skapa en samsyn,  påverka och få inflytande. 

Styrelsen blir bollplank och uppdragsgivare. Genom samorganisationen 

säkerställs att KPR-ledamöterna driver de frågor som är aktuella hos 

kommunens föreningar och medlemmar.  

att samorganisationsformen bibehålls och förstärks för att säkerställa att 

föreningarna får inflytande, insyn och information om KPR:s verksamhet. 

 

Leif Gustavsson 

0706245674 

leif.gustavsson46@mhmail.se 

 

Bifall 

Samorganisationen och KPR är viktiga delar i det intressepolitiska arbetet.  
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PRO-distriktet Dalarna 

Arbetet med intressepolitiska frågor är viktigt på alla organisationsplan 

inom PRO rörelsen. Lokalt i en kommun torde det mest lämpade organet 

för detta arbete vara Samorganisationen där samverkan kan ske inom 

olika sektorer i övergripande frågor. Enligt utredningens förslag skall 

föreningarna själva kunna bestämma samarbetsform vilket innebär att 

man kan välja en mindre strukturerad form av samverkan. Detta anser 

PRO Dalarna vara fel väg att gå varför vi föreslår kongressen besluta  

att Samorganisationerna kvarstår i nuvarande form och att dess uppdrag 

tydliggörs i stadgarna 

 

Håkan Bengtsson 

0706479115 

hakanbeson@gmail.com 

 

Bifall 

Styrelsen beslutar bifalla motionen. Beslutat på styrelsemöte den 24 

november 2021. 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

I kommuner där det finns flera PRO-föreningar är det viktigt att 

föreningarna samarbetar för att gemensamt förverkliga PRO:s idéer och 

verksamheter i kommunen. Det är ett obligatoriskt gemensamt ansvar att 

samarbetet svarar mot samtliga föreningars önskemål. Formen för detta 

samarbete väljs av föreningarna själva, om det inte finns krav på en 

formell organisation eller lösas på annat sätt. 

Finns det en gemensam vilja att ha en samorganisation finns det stöd för 

detta i förslaget till nya stadgarna. Vald samarbetsform anmäls till 

distriktet.  

 

att besvara motionerna. 
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PRO Surte-Bohus 

PRO-distriktet Norra Älvsborg 

I dag står det följande: 

Styrelsens ledamöter ska vara närvarande vid årsmötet och ha yttrande- 

och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte avser 

ansvarsfrihet. 

Bakgrund till ändringen 

Styrelseledamöter är i dag även ombud på års-och övriga distriktsmöten. 

Distriktsstyrelseledamöter är även ombud för sina föreningar på 

distriktens års-och övriga distriktsmöten och avlägger också då 

föreningens röst i samband med röstning om ansvarsfrihet för styrelsen, 

vilket i så fall gör att ombudet blir jäv. 

att kongressen beslutar Iägga till följande i texten: 

Distriktsstyrelseledamot kan endast representera styrelsen på års-och 

övriga distriktsmöten. 

Den nya Texten blir då följande: 

Styrelsens ledamöter ska vara närvarande vid årsmötet och ha yttrande- 

och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som inte avser 

ansvarsfrihet. 

Distriktsstyrelseledamot kan endast representera styrelsen på års-och 

övriga distriktsmöten. 

 

Rony Olaisson 

0705234526 

ronny.olaisson@outlook.com 

 

Bifall 

Distriktets höstmöte 2021-12-02 har bifallit motionen. 
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Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Föreningsdemokrati bygger på en person en röst. En person kan aldrig ha 

dubbla röster och rösträtt kan inte överlåtas. Praxis är också att "inte sitta 

på dubbla stolar", då ska huvuduppdraget avgöra, vilket är distriktets 

styrelse i detta fall. 

Ett liknande exempel är PRO:s representantskap. "Distriktsordförande ska 

tillhöra representantskapet. Om distriktsordförande är ledamot av 

riksorganisationens styrelse ska distriktets årsmöte utse annan person att 

vara ledamot i representantskapet." 

Intentionen i att-satsen är helt riktigt, samtidigt måste det vägas över 

detaljnivån på stadgarna och dess omfång.  

 

att avslå motionen. 

 

 

PRO-distriktet Södermanland 

Sedan några år tillbaka har ett antal föreningar (inte bara inom PRO) valt 

att inte utse några ersättare i sina styrelser, utan endast ordinarie 

ledamöter. Det har visat sig vara en bra organisationsform på flera sätt! 

De som tidigare varit ersättare känner att de nu har samma "status och 

värde" och fått samma ansvar för de beslut som tas. 

Det förslag till stadgar som nu ligger medger inte att PRO Distrikten kan 

forma sin organisation utan ersättare. 

Vår tanke är att en utökad styrelse utan ersättare där både 

kommittéansvariga och samtliga PRO föreningar har sin ordinarie plats i 

styrelsen. 

att § 6 mom.2, punkten 14 får följande tillägg: Antalet ersättare kan vara 

noll. 

att 5:e stycket i mom. 5 tas bort och ersätts av: Antalet ersättare kan vara 

noll 
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Monica Karlsson 

+46703657053 

karlsson.b.monica@gmail.com 

 

Bifall 

PRO Distriktet i Södermanland har den 18 november bifallit ovanstående 

motion 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Styrelsen anser att det är en stor skillnad på förening och distrikt även i 

dess styrelser. Därför föreslås inte den frivilliga lättnaden att årsmötet inte 

väljer distriktsordförande eller distriktskassör. Att inte välja ersättare 

kräver andra demokratiska riktlinjer, när styrelsen är för liten så att 

fyllnadsval måste göras, eller när är styrelsen beslutsför. 

Det kan noteras att stadgarna inte avser att distriktsstyrelsen ska vara ett 

representantskap för alla föreningar i distriktet. 

 

att avslå att-sats ett 

att avslå att-sats två. 

 

 

 

 

PRO-distriktet Norrbotten 

Vid kongressen 2018 beslutade kongressen att Riksorganisationen skulle 

tillsätta en organisationsutredning. Den tillsattes skyndsamt och har 

överlämnat sitt slutbetänkande till Riksorganisationens styrelse. Förslagen 

har skickats ut på remiss till Föreningar och Samorganisationer i två steg. 

Många av de förslag som utredningen lämnat har fått ett positivt svar från 
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remissinstanserna. Det finns dock ett viktigt områden där organisationen 

inte är helt överens, och det är hur långa kongressperioder organisationen 

ska ha.  

Organisationsutredningen har enligt den motion som låg till grund för 

utredningen föreslagit två-åriga kongressperioder. Året mellan 

kongresserna föreslår utredningen att ett så kallat ”visionsmöte” ska 

hållas för lyfta nya angelägna frågor för organisationen att arbeta med.  

Under utredningens gång har Riksorganisationen gett utredningen 

tilläggsdirektiv, ett sådant är att lämna en ekonomisk analys om 

kostnaderna för den kortade kongressperioden och visionsmöten.  

Svaret från utredningen blev att det kommer att kosta ungefär lika mycket 

som med nu med fyraåriga perioder. Det är inte acceptabelt, kostnaderna 

för kongresserna behöver minska. Även andelen kongressledamöter 

behöver minskas vilket finns med i organisationsutredningens förslag  

En två-årig kongress period måste innebära att organisationen ändrar sitt 

arbetssätt. Att till varje kongress ta fram ett omfattande handlingsprogram 

blir inte nödvändigt. Behovet av stadgeändringar kommer också att vara 

begränsat. Det så kallade visionsmötet kan ersättas 

med ordförandekonferenser som diskuterar verksamhetsinriktningen för 

nästkommande år.  

att kongressperioderna blir två år  

att förslaget om visionsmöten avvisas  

att visionsmöten ersätts med ordförandekonferenser  

att antalet kongressledamöter fastställs till 150 plus Riksorganisationens 

styrelse  

att var annan kongress genomförs digitalt, med begränsad agenda  

att handlingsprogrammet har en fyra-årig löptid  

att riksorganisationen till varje kongress bestämmer sig för ett 

aktionsprogram utifrån det fyraåriga handlingsprogrammet och som tar 

sikte på några aktuella frågor för respektive kongressperiod  

 

Sten Fors 

0703388224 

sten.fors@norrbotten.pro.se 
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Bifall 

Distriktets AU har behandlat motionen och föreslår 

att distriktet antar motionen som sin egen 

Distriktets höstmöte den 17 november beslutade 

att bifalla motionen 

 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

Föredragandestöd: Åsa Karlberg 

Förslagen i motionen tar bäring på organisationsutredningen och det nya 

stadgeförslaget. Det är viktigt för att forma en modern organisation. 

Flertalet av förslagen är nu inarbetade i det nya förslaget till stadgar. 

 

att avslå att-sats ett, två, tre och fem 

att bifalla att-sats fyra 

att besvara att-sats sex och sju.  


