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Nyheter om Harald 

Viktiga datum    

• 28 februari – Förfallodatum första avin  

• Mars – Avi skickas till nya medlemmar som registrerats efter 2022-12-13 samt till 

dem som gjort förändringar i sitt medlemskap  

• April/maj (NY!) – Påminnelseavi skickas till medlemmar som inte betalat 

medlemsavgiften  

Kom ihåg att   

• e-postmeddelanden inte skickas ut om att medlemmar avlidit. Information om 

avlidna hittar ni i stället i rapporten “Avlidna i föreningen”  

• skicka in ärenden via e-post så att de som inte är digitala kan komma fram på 

telefon under perioden februari-mars  

• vi har längre handläggningstid under februari-mars. Det är många som ringer 

till Medlemsservice till följd av årsaviseringen och handläggningstiden blir 

därför   längre. Vi ber er ha överseende med detta  

•  personer som inte vill vara med i PRO behöver aktivt avsluta sitt 

medlemskap. Om det inte görs ligger medlemskapet kvar och medlem fortsätter 

att aviseras, vilket innebär extra kostnader  

• utbetalningar sker i regel några dagar efter respektive medlemsavis 

förfallodatum  

•  vi har publicerat frågor och svar på https://kundo.se/org/pensionarernas-

riksorganisation/.  

 

 
 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=5688be118a&e=f9251f02bd
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Grund- och fördjupningskurs i tryggare ekonomi 

Tillsammans med andra pensionärsorganisationer har PRO sedan 2013 utbildat ett stort 

antal certifierade vidareinformatörer i utbildningen Tryggare ekonomi på äldre dar. 

Nu är det dags att hitta nya intresserade vidareinformatörer till grundkursen som 

genomförs digitalt under två förmiddagar, 28-29 mars 2023. Grundkursen är samma kurs 

som genomförts de senaste åren i samarbete med Finansinspektionen. Du som redan har 

gått utbildningen och är certifierad vidareinformatör kan anmäla dig och bara vara med och 

lyssna.Som vidareinformatör förväntas du i din tur utbilda medlemmar, i förening och 

distrikt, genom informationsträffar eller studiecirklar, med stöd och hjälp av material från 

kursen. 

  

Fördjupningskurs för dig som har gått grundkursen 

En nyhet för 2023 är att du som har gått grundkursen kan anmäla dig till den nyinsatta 

fördjupningskursen som genomförs digitalt under två förmiddagar, 30-31 maj 2023. 

  

Inbjudan till grundkursen (28-29 mars) och anmäl dig här   

Inbjudan till fördjupningskursen (30-31 maj) och anmäl dig här  

 

 

Riksmästerskap och nationella evenemang 2023 

PRO:s riksmästerskap genomförs i fem grenar under året: orientering, golf, boule, bowling 

samt den populära frågesportstävlingen PROvetarna. Dessutom genomförs Friluftsdagen 

för fjärde året. 

Nytt för i år är Mattcurlingdagarna i månadsskiftet september, oktober. Dagarna 

genomförs i Göteborg för alla PRO:are som vill vara med att tävla med likasinnade i sin 

favoritsport mattcurling. 

Läs mer och se alla datum på pro.se  

 

 

 

Nu kan du gå utbildningen Aktiv senior på egen hand 

Utbildningen Aktiv senior har tidigare bara genomförts i cirkelform med ABF. Nu kan du 

även genomföra utbildningen genom självstudier i utbildningsportalen Learnster. Det tar 

max åtta timmar. Du får länken när du anmäler dig till utbildningen. Det gör du via e-

postadressen aktivsenior@pro.se dit du även kan vända dig om du har frågor om 

utbildningen. 

 

Läs mer på PRO:s webbplats  

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=945e27f98c&e=f9251f02bd
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=78097860f7&e=f9251f02bd
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=bafbb9861f&e=f9251f02bd
mailto:aktivsenior@pro.se
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=cd2be0e96d&e=f9251f02bd


 

 

Ny säsong av Klimatkampen på TV 

En ny säsong av programserien Klimatkampen har släppts. 

Programmen är tänkta att inspirera och utmana till att tänka nytt kring mat, transporter, 

konsumtion och invanda mönster.  

Länk till Utbildningsradions hemsida 

 

 

 

Central upphandling av bokföringsprogram 

Kongressen beslutade att PRO ska göra en central upphandling av bokföringsprogram och 

arbeta för att förenkla kassörsrollen. En arbetsgrupp bildades i höstas och arbetet pågår 

för fullt. En föreningsenkät har genomförts i fyra distrikt. Resultatet ligger till grund för det 

upphandlingsunderlag som håller på att tas fram. Nästa steg är att träffa potentiella 

leverantörer.  

 

 

 

Inspirationsträffen om resor finns tillgänglig på 

intranätet 

Den 14 februari anordnade PRO:s kansli tillsammans med Grand Tours/PRO 

Medlemsresor en central inspirationsträff om resor i PRO. Träffen spelades in och finns 

tillgänglig på PRO:s intranät under Centrala utbildningar. Tillhörande material; bland annat 

Handledningen för resor och en tipskatalog finns på intranätet under Dokument, Resor. 

 

Länk till PRO:s intranät 

 

 

Säker som digital idag – nominerat till fint pris 

PRO:s samarbete med Internetstiftelsen, webbsändningen Säker som digital idag, har 

nominerats till Årets säkerhetspris på Tech Awards Sweden. Prisutdelningen sker 22 mars 

och vi håller tummarna för att priset ska bli vårt. Webbsändningen, som genomfördes 

under temadagen Digitalidag 14 oktober 2022, finns tillgänglig i sin helhet men också 

uppdelad i de fyra olika föreläsningarna.  

  

I sändningen berättar pensionären Birgitta Jonsson om vilken nytta hon har av internet och 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=a6f266cad1&e=f9251f02bd
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=841c3421df&e=f9251f02bd


 

polisen Jan Olsson om hur man kan skydda sig mot ”nätfiske”. Karl Emil Nikka berättar om 

hur bedragare beter sig i sociala medier och Emma Frans avslutar med att lära oss att bli 

mer källkritiska. Titta på filmerna på egen hand eller med andra i föreningen. Du hittar 

föreläsningarna på PRO:s Youtube-kanal/intranät här. 

 

 

PRO Trippelskrapet 2023! 

Nu med ny design och chans på 3 miljoner kronor! Sälj Trippelskrapet vid varje tillfälle som 

ges och varför inte använda lotter som välkomstgåva till nya medlemmar och vid 

uppvaktningar och tävlingsvinster? Ju fler lotter ni säljer desto mer intäkter genereras till er 

lokala verksamhet och PRO. Läs mer på Trippelskrapet.se  

 

 

 

65-årsdata är försenade 

Vi vet att många av er väntar på att få 65-årsdata ifrån SPAR. Tyvärr är vi försenade med 

detta, men det är på gång! 

 

 

Resor i Sverige 

Våren kan långsamt skönjas i ljuset som biter sig fast några minuter längre för varje dag. 

 

Solen kämpar envist med att förinta isfläckarna på marken. Plötsligt så traskar vi ut med en 

tunnare jacka, lättare skor och köper årets första glass. 

Ganska trevligt med fyra årstider ändå. 

  

Läs & boka resor i Sverige 

 
 

 

Köp 4 däck betala för 3 på BFGoodrich och Tigar 

hos Euromaster  

 

Under mars månad erbjuder Euromaster alla PRO:s medlemmar möjlighet att köpa 4 däck men 
betala för 3. 
 
Erbjudandet gäller på märkena BFGoodrich och Tigare 1-31 mars 2023. Vid montering av de 
nya däcken får medlemmarna även en kostnadsfri fordonskontroll. Kampanjkoden finns på 
PROmervärde.se från och med den 1 mars för att kunna ta del av erbjudandet. 
 

 

http://
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Villkor: Kan inte kombineras med andra kampanjer eller erbjudanden. Lokala avvikelser 

kan förekomma.  

 

 

Upptäck PRO Mastercard 

– ett kort framtaget speciellt för PRO  

 

 

Som medlem i PRO kan man ansöka om att komplettera sitt medlemskort med 

Mastercard. Det är ett betal- och kreditkort utan årsavgift med flera förmåner och 

möjlighet att delbetala enskilda köp. 

 

 

• Ingen årsavgift 

• Kompletterande kortförsäkringar utan självrisk 

• Upp till 55 dagars räntefri kredit 

• Du väljer själv hur du vill betala 

• Du kan delbetala enskilda köp räntefritt 

Läs mer om Mastercard här och informera medlemmarna om fördelarna med 

PRO Mastercard.  

 

 

 

Nästa nummer av PRO informerar kommer 28 mars 2023.  
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