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Utskriftsvänlig version av PRO informerar 

Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig pfd utan bilder. 
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så att alla förtroendevalda och andra berörda får del av 

informationen.  
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Information om årsavisering 2023  
 

Viktiga datum  

 2022-12-12  Uteslutning av medlemmar som inte betalat medlemsavgift  

 2022-12-13  Uppgifter inför årsavisering 2023 tas ut  

 2023-02-03  Första avin för 2023 skickas  

 2023-02-22  Sista datum för medlem att avsluta autogiro vid utträde   

 2023-02-28  Första avin för 2023 förfaller  

 2023 Mars   Avi skickas till nya medlemmar som registrerats efter 2022-12-13   

Felaktig avi på grund av ändringar efter 2022-12-13  

Alla medlemmar som byter förening, avslutar eller lägger till sekundära medlemskap efter 

2022-12-13 får en felaktig avi vid avisering i februari 2023. Följande gäller för olika 

betalningsmetoder:   

 Betalning via internetbanken   

Medlemmen kan välja att använda den felaktiga avin och betala in det nya 

beloppet eller invänta nästföljande avi.   

 Betalning via bank  

Medlemmen kan invänta nästföljande avi.   

 Betalning via autogiro  

Det gamla beloppet dras vid förfallodatum 2023-02-28. Medlemmen får därmed 

tillgodo eller skuld som justeras när avgiften överstiger 50 kronor, vilket vanligtvis 

sker vid nästa årsavisering om inte ytterligare ändringar görs.   

Utträden  

 Medlemmar som utträder efter 2022-12-13 får en avi och tidning vid avisering i 

februari 2023. Vänligen informera dessa medlemmar om att vi inte kan stoppa 



 

utskicket och att de kan makulera avin.   

 Personer som inte vill vara med i PRO behöver aktivt avsluta medlemskapet.  

 Medlemmar som har autogiro och utträder behöver makulera sitt 

autogiromedgivande senast 2023-02-22 för att säkerställa att dragning inte sker.    

Övrigt  

 Avi för 2023 skickas tillsammans med tidningen, inklusive de som avsagt sig 

prenumerationen genom hushållskoppling. Nya medlemmar som registrerats efter 

2022-12-13 aviseras dock i mars och får således ingen tidning i februari.    

 Kvarstående tillgodo eller skuld från 2022 dras av alternativt läggs på 2023 års 

medlemsavgift.   

 

 

Enkät om utbildningsbehov avseende Facebook 

Är du ansvarig för digitala kanaler i ditt distrikt eller i din förening? Fyll gärna i vår enkät 

och ge oss underlag för en eventuell utbildning. 

  

Klicka här för att besvara enkäten 

 

Stadgar, handlingsprogram och styrdokument 

Nya stadgar 

De nya stadgarna börjar gälla den 1 januari 2023. De finns på pro.se och i PRO-butiken. 

  

Efter kongressen har vi samlat på oss de frågor vi fått kring stadgarna och gjort ett frågor & 

svar, som finns i länkat dokument. 

 

Frågor och svar om de nya stadgarna 

 

Handlingsprogrammet 

Beställ eller ladda ner Handlingsprogrammet 2022-2026 i PRO:s webbutik. Vid beställning 

av 4 eller fler är kostnaden 10 kr/st. Leveransstart januari 2023. 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=b6428b0ff0&e=990139152e
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Länk till PRO:s webbutik  

 

Länk till styrdokumenten på hemsidan 

 

 

Information om försäkringar på hemsidor 

PRO har blivit uppmärksammade på att det finns föreningar och kanske samorganisationer 

som har gammal information om PRO-försäkringar på sin hemsida. Fel uppgifter om 

försäkringar och fel telefonnummer till försäkringsgivaren. Kontrollera att det är rätt 

information på din organisations hemsida. Aktuella uppgifter hittar du här. 

 

 

Nya strandflaggor i PRO:s webbutik! 

Nu finns det nya strandflaggor i butiken. Ny layout i tre olika färger. Passa också på att 

beställa etiketter, mössor, eller reflexer. 

  

Länk till PRO:s webbutik 

 

  

Kostnadsfria Brandskyddsutbildningar för äldre 65+ 

 

Föreningen FRIS erbjuder, med stöd av MSB, kostnadsfria digitala utbildningar i 

grundläggande brandkunskap för äldre 65+. Anmäl dig till de öppna utbildningarna (startar 

januari 2023) eller beställ en grupputbildning (minst 12 deltagare). 

  

Utbildningen ger goda råd och tips på hur man ska agera vid en brand samt hur ens hem 

kan göras mer brandsäkert. En utbildare, brandman/brandbefäl, är med ”live” på 

utbildningarna. 
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Klicka här för mer information och anmälan 

 

  

 

 

Beställ PROpensionären i god tid 

Vill ni i föreningen eller distriktet ha extra exemplar av medlemstidningen för värvning, 

aktiviteter och mässor? Sista dag för beställning av nr 1/2023 är den 30 december och för 

nr 2/2023 är det den 20 februari. Extra exemplar skickas i fortsättningen enbart direkt från 

tryckeriet till föreningar och distrikt. 

  

Nästa nummer av PROpensionären, nr 1/2023, utkommer den 3 februari. 

 

Telefontid till redaktionen två dagar i veckan 

PROpensionären har numera telefontid två dagar i veckan: Måndagar och fredagar kl. 

10.00-11.00. Telefonnumret är detsamma: 08-701 67 09. 

Mejladress: propensionaren@pro.se. 

 

  

 

Levande förening är en utbildning för dem som vill jobba med medlemsrekrytering 

https://foreningsportalen.learnify.se/core/content/levande_forening 

 

Grannskapsinitiativet ger föreningarna enkla medel att söka från 

Postkodstiftelsen. https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/  

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=4059f2bccb&e=990139152e
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('propensionaren@pro.se');
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PRO Folkhögskola  
Mer information om höstens kurser finns på vår hemsida www.profolkhogskola.se.  

Där kan du också anmäla dig till kurserna. 

Du kan också mejla till kurser@pros.fhsk.se eller ringa tel 0291-212 23, kl 10-12 och 13-15 

helgfri vardag för att få en anmälningsblankett. 

 

  

  

Algarvekustens Monte Gordo 

Tre kilometer från gränsen till Spanien ligger Monte Gordo, förr en slumrande liten fiskeby 

som numera är en mycket uppskattad semesterort med en lång härlig strand. Klimatet är 

behagligt med en dagstemperatur runt 20 grader och det är gott om plats på stränderna. I 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=d84329c61b&e=990139152e
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('kurser@pros.fhsk.se');


 

den lilla stadskärnan finns breda gågator, restauranger, pubar och lite småbutiker. 

29/3 • 22 dagar 

Läs mer & boka på promedlemsresor.se 

 

  

 

Familjens Jurist gör livet tryggare  
 

Familjens jurist hanterar alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Från dokument 

som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, hjälp med bouppteckning till rådgivning 

och information om trygghet för sina barn, skattefrågor och regler vid flytt utomlands.  

 

PRO:s medlemmar erbjuds 20% rabatt på Familjens Jurists tjänster. 

 

Läs mer här om hur medlemmarna kan ta del av deras erbjudande. 

 

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 riktigt bra villkor om 

man vill dela upp betalningen för att underlätta den ekonomiska planeringen. 

 Utan 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. 
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Nästa nummer av PRO informerar 

Nästa nummer kommer ut den 31 januari 2023 
  

 


