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Vi önskar er en trevlig december med adventstider! 

Redaktörer: Frida Enroth & Anneli Nygårds 

Bilder: Mostphotos, PRO, PRO Mervärde & PRO Folkhögskola, PRO 

Medlemsresor,  PROpensionären 

Mottagare: Föreningar, samorganisationer och distrikt  

 

Det är viktigt att du som får PRO informerar sprider den vidare 

så att alla förtroendevalda och andra berörda får del av 

informationen.  

 

 

 

 

Utskriftsvänlig version av PRO informerar 

Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig pfd utan bilder. 

Ladda ner PDF här 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=6b5feb84b3&e=990139152e


  

Ändring av medlemskap senast 30 november för korrekt avi 2023  

Vi tar ut medlemsuppgifter i god tid innan årsavisering. Den som önskar byta förening eller 

på annat sätt ändra sitt medlemskap, bör därför höra av sig till oss på medlemsservice 

senast 30 november 2022. Annars kommer man få en felaktig avi vid avisering för 2023 års 

medlemsavgift. Viktigt att känna till är att medlemskap inte överförs till ny förening per 

automatik vid flytt. Medlemmar har informerats om detta i PROpensionären nr. 7.   

  

Utskick till medlemmar som utesluts 2022  

Vi har gjort ett mail- och brevutskick till medlemmar som utesluts 2022 på grund av 

utebliven betalning. I utskicket uppmanas de att höra av sig till medlemsservice senast 

2022-12-07 om de avser betala medlemsavgiften. Hänvisa till medlemsservice vid frågor.   

  

Hedersmedlemmar  

PRO Riks har inte längre möjlighet att lägga in nya hedersmedlemmar i medlemssystemet 

Harald. Det innebär att avin kommer att skickas till medlemmen och inte till föreningen. Ni 

behöver själva ordna så att ni betalar medlemsavgiften för de personer som ni valt ska vara 

hedersmedlemmar i er förening.  

  

PRO:s förtjänsttecken  

Beställning av förtjänsttecknen ska ske via PRO:s butik.   

  

PRO riks har inte möjlighet att ta fram information om vilka som tidigare har fått 

förtjänsttecken.   

Förtjänsttecknen finns i två utföranden, en nål och en brosch, med PRO:s historiska 

märke.   

    

Regler för utdelning av förtjänsttecken  

 Förtjänsttecken kan utdelas till medlemmar som under minst fem år gjort 

förtjänstfulla insatser via förtroendeuppdrag och/eller ansvarsuppdrag som man 

valts till i föreningen, samorganisationen eller distriktet.   



 

 Beslut om förtjänsttecken fattas av föreningens, samorganisationens eller distriktets 

styrelse.  

Förtjänsttecken kostar 100 kr stycket, plus frakt. Länk till butiken 

 

 

Ny PRO-rapport om äldreomsorgen: 
Lägstanivå eller livsglädje? 

 

 

Många svenskar oroar sig över vården av 

anhöriga äldre och sin egen ålderdom. 

Trots de brister i äldreomsorgen som 

pandemin tydliggjorde så det är det 

väldigt tyst från våra politiker. PRO vill få 

ett slut på denna tystnad och åter sätta 

frågan på dagordningen. Därför släpper vi 

nu en rapport med fem åtgärder för att 

skapa en äldreomsorg med hög kvalitet 

som är likvärdig över landet. 

 

Ladda ner rapporten här 

 

 

 

IT-handledarlaget i full gång! 

Sex distrikt har hittills beställt kurser med IT-handledarlaget som startades hösten 

2022. Ungefär 100 föreningsfunktionärer har deltagit i kurserna för att lära sig Harald, 

hemsidan och/eller Microsoft 365  Responsen har varit mycket positiv från såväl deltagarna 

som handledarna. Distrikten beställer uppdragen av studieansvarig på PRO riks. Missa inte 

denna fina möjlighet! 

 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=0f14a6720c&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=b09878910d&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=4d5d1bb5b7&e=990139152e


  

 

Konsumentrådgivning till medlemmar 

Förlorat pengar på inställd resa? Hamnat i strid med hantverkaren? Lurad av 

telefonförsäljare? PRO-medlemmar har nu möjlighet att få hjälp av Konsumentcentrum – en 

del av Råd & Rön. Dela gärna denna information till era medlemmar. 

Mer info finns på PRO.se 

 

  

 

 

Nytt nummer av PROpensionären ute snart 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=27615c92b3&e=990139152e


 

 

PROpensionären nr 8/22 kan du läsa 

om riksfinalen av PROvetarna, och 

testa att svara på alla frågorna. 

 

Dessutom i nr 8, som kommer ut 9 

december: Bedrägerier – så får du dina 

pengar tillbaka, Volontär på katthemmet, 

Vintermys på längdskidor i Hälsingland, 

Stor intervju med nya äldreministern, 

Guide: Vilken motionscykel passar dig? 

Gamla serietidningar som blivit värdefulla 

och PRO:aren som har Sveriges största 

samling av Fantomen, Grön julmat – och 

mycket mer. 
 

 

Missa inte heller PROpensionärens hemsida, propensionaren.se, där du också kan anmäla 

dig till vårt nyhetsbrev. Och kolla gärna in PROpensionären på Facebook, sök på 

”Tidningen PROpensionären”. 

 

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

God jul & Gott nytt år, önskar vi alla på redaktionen! 

 

 

PRO-förening med schack som aktivitet? 

PROpensionären efterlyser PRO-föreningar med schack som aktivitet, dvs inte enskilda 

medlemmar som spelar schack utan föreningar med schack på programmet, för en 

kommande artikel i tidningen. Kontakta chefredaktör Åke Persson: ake.persson@pro.se 

 

Beställ PROpensionären i god tid 

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

värvning, aktiviteter och mässor? Beställningarna måste av ekonomiska skäl göras i god 

tid, via webbformuläret på:  

https://pro.se/om-oss/tidningen/bestall-exemplar-for-medlemsvarvning-aktiviteter-och-

massor.html 

 

Sista dag för beställning av nr 1/2023 är den 15 december och den 20 februari för nr 

2/2023. Extra exemplar skickas i fortsättningen enbart direkt från tryckeriet till föreningar 

http://webmail.telia.com/invalidurl.gif
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=021c135381&e=990139152e
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=021c135381&e=990139152e


 

och distrikt. 

 

 

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. 

 

  

 

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. 

 

  

http://webmail.telia.com/invalidurl.gif
https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=a0bb270b70&e=990139152e
http://webmail.telia.com/invalidurl.gif


  

 

Strövtåg i Italiens hjärta - bland oliver och tryffel 
Följ med Carina Magnusson och vandra mellan medeltida byar, romantiskt belägna i ett 

underbart grönt landskap. Vi befinner oss mitt i Italien med Lazio, Toscana och Marche som 

grannar, i en av Italiens vackraste men minst kända regioner - Umbrien. Vi bor bekvämt, 

gör lättare dagsvandringar, letar tryffel, besöker den helige Fransiskus stad Assisi och 

njuter av de härliga vyerna. Välkommen! 

Läs mer på: www.promedlemsresor.se 

 

 

Månadens erbjudande PRO Mervärde 

https://mclist.us4.list-manage.com/track/click?u=f5bacc9da7bca49833236651e&id=f188447497&e=990139152e


  

Adventschansen 2022 

I advent har du som medlem i PRO möjlighet att vinna riktigt fina priser i Adventschansen. 

Du kan vinna alltifrån en surfplatta och fria kontrollbesiktningar till presentkort på hotell och 

streamingabonnemang. Alla som deltar är även automatiskt med i utlottningen av 

bonusklappen – en Stockholmsweekend med Michael Bublékonsert för två personer. Nya 

priser och ny utlottning varje vecka och allt du behöver göra är att svara på ett par frågor 

och fylla i dina kontaktuppgifter! Häng med från början den 21 november 

på PROmervärde.se/adventschansen 

 

#1. Publiceras 21 november 

Missa inte Första lucköppningen i Adventschansen! Var med i utlottningen av 5 fria 

kontrollbesiktningar hos Opus. Fritt för alla medlemmar i PRO att delta mellan 21–27 



 

nov. PROmervärde.se/adventschansen 

#2. Publiceras 28 november 

Pröva lyckan i Andra Adventschansen! Du kan bli en av två medlemmar som vinner ett 

varsitt presentkort på Nordic Choice Hotels till ett värde av 1 000 kronor! Delta mellan 

28 nov-4 dec. PROmervärde.se/adventschansen 

#3. Publiceras 5 december 

Tredje luckan har öppnats i Adventschansen! Du kan vinnaren av en pre-owned 

surfplatta från Nordway Store och. Fritt för alla medlemmar att delta 5-11 

dec. PROmervärde.se/adventschansen 

 

#4. Publiceras 12 december 

Du är väl med i Fjärde Adventschansen? Bakom denna lucka finns 2 st 

halvårsabonnemang på C More Plus. För att bli en av vinnarna deltar du i utlottning mellan 

12-18 dec på PROmervärde.se/adventschansen 

#5. Publiceras 19 december 

Utlottning av Bonusklappen - för alla som deltar i Adventschansen mellan den 21 nov – 

21 dec. 1 medlem vinner en Stockholmsweekends för 2 personer med Michael 

Bublékonsert i Avicci Arena 10 mars 2023! Gå in på PROmervärde.se/adventschansen för 

att delta om du inte redan varit med. 

 

 

Nästa nummer av PRO informerar 

Nästa nummer kommer ut den 20 december 2022. 
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