Verksamhetsplan för PRO Osby 2021
Information /kommunikation
PRO Osby:s hemsida kan nås på www.pro.se/osby På hemsidan finns information om
kommande aktiviteter. Här finns även korta reportage från genomförda möten, resor
och fester.
Affischer sätts upp på Coop Konsum,ICA-supermarket, Ekebo, Kometen, Jenvägen,
ABF lokal industrigat. och biblioteket.
Annonsering inför kommande aktiviteter sker under föreningsnytt i tidningen Norra
Skåne på lördagar och aktivitetskalender i ”Allt om Osby”

Information till nya medlemmar
PRO Osby kommer att vid två tillfällen att inbjuda de som tecknat nytt medlemskap,
till en träff under våren och en under hösten. Syftet är att föreningen får möjlighet att
presentera sig och lämna information om vår verksamhet.
De nya medlemmarna får kontakt/bekantskap med styrelsen och de får möjlighet att
komma med förslag/önskemål, som är möjliga att genomföra.
Styrelsen kommer även att skicka ett välkomstbrev och information om vår
verksamhet till alla nya medlemmar.

Medlemsvärvning
Alla 65-åringar som ej är medlemmar kommer att kontaktas via brev.
Deltaga på möjliga aktiviteter , Seniordag med mera.

Månadsmöten och festligheter
PRO Osby kommer att anordna 7 månadsmöten och två pizzakvällar, en
midsommarfest, en sillsexa , en mårtensfest och en julfest.
Se separat bilaga ”Styrelsens förslag till program för 2021/22”.
Dessutom kommer vi efter önskemål att anordna träffar eller studiebesök om aktuella
ämnen

Studiecirklar
PRO Osby kommer att starta studiecirklar i olika ämnen efter önskemål och
möjligheter
Om möjligt fördjupad brand och HLR utbildning.

Veteranvetarna
Pro Osby kommer att delta i Veteranvetartävlingen 2021

Trippelskrapet
Försäljning av minst tilldelad kvot av TRIPPEL skrapet skall ske för att stödja Pro
verksamhet

Resor
Utsedd resegrupp planerar och anordnar resor, redan under våren.
PRO CAFE
”PRO Cafe” fortsätter på måndags- eftermiddagarna i nya ABF lokalen
Industrigat. 7

Konsumentfrågor
PRO Osby kommer att deltaga i 2021 års prisundersökning,

Medlemsvård
Vid 100 år uppvaktas med blommor.
Vid bortgång hedras medlemmen med blommor eller gåva enligt önskemål.

Samråd/erfarenhetsutbyte
För att utbyta erfarenheter och eventuellt samordna aktiviteter träffas styrelserna i
kommunens tre PRO föreningar en gång årligen

Övriga aktiviteter
Se separat bilaga ”Våra aktiviteter”

Inflytande
PRO Osby kommer att representeras i KPR (Kommunala pensionärsrådet)
PRO Osby kommer att representeras i Funkisrådet (Rådet för personer med
funktionsvariationer)
PRO samrådsmöte med alla tre PRO föreningarna i kommunen före KPR och RFFH:s
möten

Styrelsen har beslutat om verksamhetsplan med bilagor och budget för
2021 :
Att
Att
Att
Att

fastställa förslag till verksamhetsplan 2021
fastställa föreningens medlemsavgift till 40;- (oförändrad) Total
medlemsavgift för 2021 280:fastställa förslag till budget 2021
fastställa som sista nomineringsdag 210122 till förtroendeuppdrag
PRO Osby

