
   Östermalm  

Verksamhetsplan 2023 

Föreningens övergripande mål är att bedriva en bred verksamhet som främjar hälsa, gemenskap, trivsel och 

kamratskap. Genom en varierad verksamhet vill vi attrahera seniorer i alla åldrar och välkomnar nya medlemmar. 

  

Återuppbyggnad av verksamheten efter pandemin och att föreningen inte längre har tillgång till föreningslokalerna i 

Fältöversten har varit en utmaning. Kulturhuset i Hjorthagen är nu basen för föreningens månadsmöten. Lokalerna 

är ändamålsenliga och har stor tillgänglighet ur kommunikationssynpunkt. Viss verksamhet kan komma att förläggas 

till andra lokaler. 

Intressefrågor 

PRO Östermalm bevakar och driver intressefrågor för pensionärer till exempel i stadsdelsnämndens pensionärsråd 

(SPR), ibland i samarbete med andra PRO-föreningar. Frågor av särskilt intresse är boende, digitalisering, ekonomi, 

vård/omsorg, kommunikationer och konsumentinformation.  

Medlemsträffar 

Social samvaro med förtäring, god underhållning och engagerande kulturinslag är målet för våra månadsträffar. Vid 

dessa tillfällen ges även information från PRO Riks, PRO-distriktet i Stockholms län, SPR och annat aktuellt t ex 

konsumentfrågor och kommande aktiviteter. På årsmötet och höstmötet ingår formella mötesförhandlingar. 

Studier, resor och övriga medlemsaktiviteter 

Konstvandringar, promenader, boule, bowling och dans är olika exempel på föreningens verksamhet. Gruppresor 

arrangeras av föreningen själv eller i samarbete med andra PRO-föreningar i Stockholm. Planer finns på 

cirkelverksamhet med olika teman. Möjligheten till cirkelverksamhet är till viss del avhängigt tillgången på lämpliga 

lokaler. Föreningen deltar i PRO Riks årliga prisundersökning. Ytterligare medlemsaktiviteter kan bli aktuella om 

intresse finns. 

Utökat samarbete med andra föreningar 

PRO Östermalm ingår tillsammans med föreningarna Norrmalm och Kungsholmen samt PRO Global och PRO Kultur i 

en så kallad framtidsgrupp. Syftet är att öka samarbetet mellan föreningarna i intressefrågor och med gemensamma 

aktiviteter. Samarbete kan också bli aktuellt med andra organisationer i vissa specifika frågor 

Medlemsinformation och kontakter 

Digitaliseringen innebär nya möjligheter för kommunikation med medlemmarna. Information om verksamheten ges 

fortlöpande på hemsidan och till medlemmar som anmält e-postadress. Även SMS används för medlemsinformation.  

För att inte utestänga medlemmar som inte är digitala skickas fortfarande vår- resp höstprogrammet med vanlig 

postbefordran. 

Förtroendevalda 

Föreningens styrelse ska bestå av nio personer men f n är två uppdrag obesatta varav en ordinarie kassör och en 

studieorganisatör.  Föreningen behöver också en ordinarie webbansvarig samt valberedning. Sammantaget innebär 

brist på medlemmar som är villiga att åta sig ett förtroendeuppdrag att verksamheten måste begränsas utifrån 

förutsättningarna. 

 

 

 


