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Möte sammankallat 

av 
Rune Johansson 

Distriktsordförande 

Typ av möte Träff för ordföranden och 

distriktsstyrelsen 

Assistent - 

Antecknare Berit Svensson 

Tidshållare - 
 

30 personer från Södra Älvsborgs PRO föreningar 

och Södra Älvsborgs Distriktsstyrelse 

 

DISKUSSIONSÄMNEN   

1. Mötets öppnande, 2. Dagordning, 3. Föregående mötesanteckningar, 4. FHM, 5. Rapporter, 

 6. Bidrag till startuppaktiviteter, 7. PRO:s folkhögskola, 8. Årsmöte, 9. Övrigt, 10. Avslut  

 

1. Inledning Ansvarig person  

Rune öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Rune Johansson  

 

2. Dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 

 

3. Föregående mötesanteckningar 

Organisationsutredningen – Förslag på remiss ytterligare en gång. Arbetsgruppen kommer att 

öppnas igen. Lämna era synpunkter till Carina eller Rune. 

Pensionärskollo – Ansökan som vi skickat in fick avslag med motiveringen att vår anhållan inte 

stämde överens med de intentioner Socialstyrelsen lämnat. Eftersom detta är ett lovvärt projekt ska vi 

tänka på detta till ett annat år och kanske bilda en arbetsgrupp. 

Distriktsbilaga tillsammans med PRO pensionären – Bilagan är klar och kommer med i junis 

upplaga av tidningen. Vi kommer att vara med i julnumret också. 

 

4. Folkhälsomyndigheten 

Myndigheten har presenterat tillsammans med regeringen en lättnad av restriktioner fr o m den 

1 juni (inom VG regionen den 6 juni). 
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5. Rapporter 

Ekonomi – Ingen rapport. 

Studier – Förhoppningsvis kan vi starta upp till hösten igen. Även grundutbildning i Harald, fysiskt 

eller i Teams. 

Resor – Reseutbudet och uppdateringar finns på distriktets hemsida. För att följa med på en resa 

måste man vara vaccinerad mot Covid-19. 

PRO vetarna – Inbjudan till PRO vetarna kommer att gå ut till samtliga föreningar. 

Tävlingsdagarna kommer att vara: 

Första mötet                              11 augusti 

Returmötet                                25 augusti 

Semifinal                                     8 september 

Distriktsfinal                             22 september 

Regionsfinal                              21 oktober 

Riksfinal                                      9 december 

 

 

6. Bidrag till startuppaktiviteter 

Se bilaga. 

 

7. PRO:s folkhögskola 

Den 4 maj fattade PRO:s styrelse ett enhälligt beslut om att påbörja en process för att sälja PRO:s 

fastighet i Gysinge. PRO:s folkhögskoleverksamhet kommer att finnas kvar. Information kommer efter 

hand. 

 

8. Årsmöte  

Årsmötet den 9 juni är uppskjutet. Nytt datum kommer att bli i augusti/september. Platsen blir 

Dalsjöfors. RO har beslutat att uppdatera dispensen från stadgarna, att justera datumet, till den 31 

oktober 2021, när distrikt och samorganisationer ska hålla årsmöte 2021. 

 

9. Övrigt 

Vaccinering – De flesta av oss har fått en spruta och väntar på nr två. Det verkar fungera mycket bra.  

Boule – Det blir inget RM i boule i år. Det blir en boulevecka istället. 

 

10. Avslut 

Nästa ordförande möte i augusti. 
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Anteckningar gjorda av: 

Berit Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 


