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Distriktsaktuellt november 2020 
 

Riksorganisationen rekommenderar 

Nya rekommendationer har kommit från Riksorganisationen för hela landet om 

hur vi ska minska smittspridningen av Covid -19. 

Det är viktigt att alla som har planerat verksamhet med fysisk närvaro inomhus 

gör ett omtag. Vi ”pausar” igen! 

Inga möten inomhus med fler än 8 personer. 

Umgås gärna utomhus men håll avstånd. 

Behöver ni ha möten gör det digitalt eller per telefon. 

För att minska ensamheten hos många ensamma ring till varandra. 

Vi håller i och håller ut snart kommer ett vaccin. 

 

Höstmötet 

Distriktet vill förmedla ett stort Tack till alla föreningar och deras utsedda 

ombud för att de ställt upp återigen och gett sina svar på verksamhetsplan och 

budget för 2022. Vi hoppas alla att när vi kommer till 2022 det vill säga om ett 

drygt år att vi då kan träffas alla för att ta viktiga beslut inför kongressen 2022 i 

juni. 

 

Utbetalning av föreningsavgiften 

Vi vill påminna föreningarna om att för att kunna motta utbetalningen av 

föreningsavgiften måste ni anmäla att ni ska ta emot en sk. SUS-betalning. Man 

anmäler sig till kontoregistret genom att ta kontakt med ett Swedbankkontor. 

Mer info finns på bankens hemsida:  https://www.swedbank.se/foretag/betala-

och-ta-betalt/betala/loner/swedbanks-kontoregister.html 

 

Dags för medlemsavisering 2021 

Som ni säkert har förstått och sett så förlorar vi många medlemmar på grund av 

pandemin.  
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Vi har inte kunnat genomföra nästan någon verksamhet under nu snart 9 

månader. Många av våra medlemmar har tröttnat på att vänta. Detta kan 

innebära att flera inte kommer att betala sin medlemsavgift för 2021. 

Vi behöver därför på alla sätt hålla kontakt med medlemmarna för att påminna 

dem om att det är ännu viktigare nu att bli kvar som medlem. När pandemin 

släpper och staten vill ha tillbaka alla pengar som satsats att det inte drabbar 

pensionärerna som redan har en ansträngd ekonomi. 

En nyhet för nästa år är att medlemskortet är av papper och finns tryckt på 

informationen som bifogas med inbetalningskortet. Allt för miljön! 

 

Motioner till kongressen 2022 

Det är nu hög tid att börja fundera på motioner till Riksorganisationens kongress 

2022. Alla motioner ska behandlas på Distriktets höstmöte i november 2021 dvs 

om mindre än 12 månader. 

På förra kongressen 2018 så behandlades 322 motioner av dessa var et 20-tal 

från Norrbotten. Inte fullt hälften av dem fick bifall av kongressen, ett bra 

resultat tycker vi. 

Motioner till kongressen får väckas av medlem i förening eller av 

föreningsstyrelsen, samorganisationen eller distriktet. 

Motionerna från föreningarna ska behandlas på medlemsmöte eller styrelsemöte 

och insändas till distriktet. Vi återkommer med tidpunkt då motionerna ska vara 

distriktet tillhanda. 

 

65-års breven 

Varje år skickar Riksorganisationen ut de så kallade 65-års breven till ca 90 000 

blivande pensionärer. Ca. 1% av dessa blir medlemmar. Kostnad omkring 1,3 

miljoner per år. Kan detta göra mer effektivt av föreningarna och distriktet? 

Under året har det strulat med skatteverket att få fram uppgifterna på grund av 

pandemin har folk jobbat hemifrån och vissa uppgifter har nedprioriterats. 

När vi väl fått listorna till föreningarna är det förstås viktigt att bearbeta de 

tillkommande pensionärerna så att de blir medlemmar i PRO, alla behövs. 

Utarbeta egen information från den egna föreningen, bjud in dem till ett litet fika 

möte och berätta om Er förening. 

 

Ny olycksfallsförsäkring i Folksam 

De som nu har en olycksfalls försäkring i Trygg Hansa kommer om någon vecka 

att få ett brev från Folksam med ett erbjudande om att teckna en olycksfalls 

försäkring hos Folksam istället. Om fakturan betalas börjar den gälla från 1 

mailto:pro.norrbotten@norrbotten.pro.se


 

 NORRBOTTEN 
 

Kyrkogatan 2, 972 32 LULEÅ. Telefon 0920-882 24, 0920-881 84.  

E-post: pro.norrbotten@norrbotten.pro.se.  Hemsida: www.norrbotten.pro.se 
 
 

januari 2021. Det kommer inte att skickas ut någon påminnelse till den som fått 

erbjudandet. Arbetet med att få in fler försäkringar i Folksam pågår. Ex. bil, 

djurförsäkringar med flera. 

 

Distriktsexpedition 

Expeditionen tar julledigt fr o m 23 december tom 4 januari. Vid brådskande 

ärenden kan ni ringa till jourtelefonen 070-33 88 224. 

 

Vi önskar er en God Jul och Gott Nytt År! 

 

Sten och Mervi 
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