
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppas Påskhelgen har varit bra trots restriktioner för familjesammankomster. 

Allt fler bland PRO:s medlemmar får nu vaccin och tidpunkten för fysiska möten kan skönjas. 
 

Inleder med att påminna om Swedbanks information den 15 april kl 13.00 – 14.00 angående 

digitala betalningar och säkerhet. Anmälan om deltagande kan bl a göras på distriktets 

hemsida. 
 

Konsumentrådet har haft ett telefon-möte om hur konsumentfrågor kan aktiveras i 

distriktets 46 föreningar och vara en del av PRO:s verksamheten. Bra att planera för 

framtida verksamhet, och vara redo när det är möjligt med fysiska möten. Rådet tipsar om… 

Digitalhjälpen en webbsida som PTS Post- och telestyrelsen har utarbetat på uppdrag av 

Regeringen. Där finns information om olika digitala kontaktvägar och möjligheter. Om du 

ännu inte har upptäckt den informationen, bifogas Länk till Digitalhjälpen . 
 

De 70 förslagen till organisationsförändring som följde med mitt förra ordförandebrev 

ska behandlas av DS.  Det innebär att skriva motioner på de förslag där DS har en 

avvikande uppfattning. Återkommer med tydligare info om det arbetet.   
 

Digitala ordförandeträffar har jag skrivit om tidigare och nu planeras att genomföra två 

träffar. Hälsinglands ordf. den 2 juni enligt planering i verksamhetsplanen och Gästriklands 

ordf. något senare, meddelande kommer.  
 

PRO Riks informerar om årets riksmästerskap som ska hållas i Orientering, Golf, Bowling 

och Riksfinal för PRO-vetarna. En fil med informationen bifogas i detta mejl.  
 

Vid Christina Tallbergs senaste ordförandekonferens fick vi information om den politiska 

utredning som ska göras angående en äldreomsorgslag. En lag som ska komplettera 

socialtjänstlagen för att stärka äldres rätt till goda livsvillkor. Som expert i utrednings-

arbetet har Christina utsetts och senast den 30 juni 2022 ska arbetet redovisas. Vi fick också 

information om den tandvårdsutredning som är klar och har överlämnats till regeringen. 

Den rapporten kommer PRO att få möjlighet att bemöta i ett remissvar. 
 

Från och med nu har jag en ”PRO e-postadress” anita.walther@gavleborg.pro.se. Den 

kommer jag att använda i all kommunikation som gäller PRO. 
 

Var fortsatt rädda om er själva och varandra. Risken för smitta är fortfarande uppenbar! 

Gävleborg 
Brev från ordförande 

Anita Walther 

 

https://www.pts.se/digitalhjalpen
mailto:anita.walther@gavleborg.pro.se

