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Protokoll fört vid höstmöte för PRO Vaksala-Danmark fredag 22 november 2019 kl. 13:00 i Sävja 

kyrka. 

Närvarande:  54 medlemmar 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordf. Kjell Glimmerud hälsade välkommen till höstmötet, som är ett viktigt möte för föreningen.  

§2 Beslut om mötets utlysande 

Beslutades att mötet utlysts enligt stadgarna. 

§ 3.Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den föreslagna dagordningen. 

 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Kjell Glimmerud utsågs till mötesordförande. 

Märit Färnlöf utsågs att föra mötets protokoll 

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare 

Ulf Jansson och Christer Stangebye valdes att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll 

och vid behov vara rösträknare. 

§ 6. Verksamhetsplan för 2020 

Styrelsens förslag presenterades av Märit Färnlöf. Möjlighet till frågor och synpunkter gavs. Med 

anledning av en fråga om tillvägagångssättet för att få fler medlemmar förklarade Christer Stangebye 

att listor med namn på blivande 65-åringar kommer från PRO Riks och att därefter ett välkomstbrev 

samt programblad skickas till dem som finns inom vårt område. Det är också viktigt att vår 

verksamhet är intressant. Att fånga upp nya medlemmar är allas uppdrag.  

Mötet beslutade att anta förslaget. Se bilaga 1. 

§ 7 Budget och medlemsavgift för 2020 

Christer Stangebye hänvisade till det förslag till budget som låg på bordet.  På en fråga om arvode till 

ledamöter förklarade han att styrelsen beslutat att stryka dessa. Budgetförslaget innebär en 

balanserad budget. Mötet beslutade att anta förslaget. Se bilaga 2. 

Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift till föreningen godkändes av mötet.  

§ 8. Aktuell information från styrelsen 

a. Torsten Leandersson informerade om PROs olika försäkringar och de rabatter som finns. Om man 

har frågor eller funderingar kan man ringa PRO Försäkringar. 

b. PRO genomför just nu en utredning om organisation och medlemskap. Medlemstappet som pågått 

ett antal år har minskat men är fortfarande ett problem. 

b. Aktivitetskommittén hade gjort en enkät om önskade aktiviteter, vilken mötesdeltagarna ombads 

besvara. 

§ 9. Övriga frågor 

a. Doktor Kry är en läkartjänst på nätet som debiteras vårdcentralerna med så stora belopp att de 

kan innebära nedläggning för vårdcentraler. 
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b. Till årsmötet kommer hörseltolkar att inbjudas.  

 

§ 10. Avslutning 

 Mötet avslutades kl. 15.15 

 

Dag som ovan 

 

Märit Färnlöf 

 

Justerat 

 

 

Kjell Glimmerud        Ulf Jansson  Christer Stangebye 

 


