
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintern håller i sig, med minusgrader och frisk luft i hela Gävleborg 

och erbjuder vit snö som ger ett betydligt ljusare dygn. 
 

Början på den här veckan har varit tre dagar med digitala möten i både Teams och Zoom, 

digitala plattformar som PRO använder sig av. Det var Läse-cirkel via Teams, Dialogmöte 

mellan företrädare från Riks styrelse och hela DS styrelse också via Teams och ett Zoom-

möte med deltagare från sju andra PRO-distrikt. Den här formen för möten blir allt enklare. 
 

I det här brevet kommer bland annat påminnelser om tidsgränser för olika sammanhang.  

Nomineringar av ledamöter/ersättare till distriktsstyrelsen, som ska väljas vid distriktets 

årsmötet 28 april, ska skickas till Valberedningen PRO Gävleborg, Centralgatan 10,  

802 50 Gävle och finnas där senast den 25 mars 2021. 
 

Ledamöter till distriktets valberedning ska skickas till Rolf Lundin rolf.lundin@pro.se  

073-668 94 89, senast den 15 mars.  
 

I PRO Riks dispens från stadgarna ska årsmötet för 2020 vara genomfört före utgången av 

första kvartalet, dvs 31 mars 2021. Föreningar som fortfarande inte har haft årsmöte 2020 

kan undersöka möjligheten att, på annat sätt än fysiskt möte, genomföra ett gemensamt 

årsmöte för 2020 – 2021, under första kvartalet 2021. Har du frågor kontakta Barbro 

Berglind 070-380 07 69 eller Anita Walther 070-616 52 12. 
 

Vid Christina Tallbergs senaste ordf. konferens informerade Emma Spak från SKL Sveriges 

kommuner och landsting om bl a prioriteringar av vaccinationer och att uppläggen kan se 

olika ut i regionerna. PRO:s medlemsantal 2020-12-31 är omkring 300 000. – PRO ska nu 

arbeta med att behålla och rekrytera medlemmar. Ett uppdrag för hela organisationen. – 

PRO har varit synlig i många olika medier, trots avsaknad av verksamhet under pandemin.  
 

Medlemmar som inte har fått årets första nr av PRO-tidningen, ska kontakta info@pro.se 
 

Till sist…en ”efterlysning” av medlemmar från Hälsingland som är intresserad av uppdrag 

inom ett särskilt verksamhetsområde. Tre av distriktets Råd behöver ny deltagare. Det är 

Konsumentrådet, Studierådet och Medlemsrådet. Den som är intresserad tar kontakt med 

Valberedningen, Sven-Erik Jansson 073-067 95 29, svenerikjansson3@gmail.com  
 

Till sist! Du väljer väl att vaccinera dig när erbjudandet kommer? 

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

Gävleborg 
Brev från ordförande 

Anita Walther 
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