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32 personer från Södra Älvsborgs PRO föreningar 

och Södra Älvsborgs Distriktsstyrelse 

 

DISKUSSIONSÄMNEN   

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

 6. Årsmöte, 7. Övrigt, 8. Avslut. 

 

1. Inledning Ansvarig person  

Rune öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

Kjell Hugosson fortsätter leda mötet efter 10.00 

Rune Johansson 

Kjell Hugosson 

 

 

2. Dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 

 

3. Föregående mötesanteckningar 

Genomgicks. 

 

4. Skrivelser 

Organisationsutredningens förslag – Utredningen har lämnat sin slutrapport. Deltagarna på dagens 

möte tycker inte att förslaget är bra; för stora distrikt, för små styrelser, samorganisationer måste 

stärkas etc.  

Ett förslag: Gå igenom förslaget noga i föreningarna, lämna synpunkter (bra och mindre bra) till 

Carina på kansliet. Hon sammanställer och lämnar till den arbetsgrupp som bildades 2018. 

RO:s inbjudan om att ansöka medel för pensionärskollo – Distriktet har skickat iväg en ansökan för 

ett sommarkollo för pensionärer i ofrivillig ensamhet. Detta sker sommaren 2021. Om vår ansökan 

beviljas kommer vårt sommarkollo detta år vara att utbilda ambassadörer, som kommer att få en 

utbildning under fyra + en heldagar på Viskadalen- eller Helsjöns Folkhögskolor. 
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4. Skrivelser (forts.) 

Överskott från 2020 – Diskussioner har förts hur vi skall ge tillbaka till föreningarna av förra årets 

överskott. Ett startbidrag för intern verksamhet, ex vis bjuda in medlemmarna till en fikastund med 

underhållning. Ett grundbidrag eller lägre grundbidrag och fördelat på antal medlemmar i 

föreningen. 

Distriktsbilaga tillsammans med PRO pensionären – en distriktsbilaga i sommarnumret av PRO 

pensionären som kommer ut den 18 juni. En kommitté har bildats. Göran Weiler är behjälplig med 

fotografering. Bidragen mailas till Carina snarast möjligt. 

 

5. Rapporter (Ekonomi, studier och resor) 

Ekonomi – ingen rapport. 

Studier – Britt-Marie kallar till möte med sin grupp för höstens verksamhet. 

Frågestund om Harald den 27 april. Dan Larsson från RO medverkar. 

”Tryggare ekonomi på äldre dar” – en kurs som Rune flaggade för. 

Resor – Information till föreningarna kommer snarast. 

 

6. Årsmöte 

Folkparken i Dalsjöfors är bokad till den 9 juni för årsmöte. Vi avvaktar pandemiläget och beslutar i 

maj. Det ligger på förslag att distriktens årsmöten kan hållas fram till den 31 oktober. 

 
 

7. Övrigt 

PRO vetarna – planeras att köras i höst med regionfinal 21.10 och final 9.12. Den 6 maj har  Carina, 

Göran C och Göran W möte med RO och kommer sedan att lämna information till föreningarna. 

Vaccineringen mot Covid 19 – Det är full fart på vaccineringarna. 

Aktiviteter  - Eftersom vi inte får träffas med än åtta personer, så ligger de flesta aktiviteter nere.  

Medlemsvärvning – Till hösten borde det vara läge för att gå ut med en presentation till presumtiva 

medlemmar. Birthday.se är en bra sight för att fånga upp dessa åldersgrupper 
 

 

8.Avslut 

Nästa möte den 17 maj 2021, kl, 09.00 

 
 

Anteckningar gjorda av: 

Berit Svensson 


