1

PRO INFORMERAR – OKTOBER 2021

PRO informerar oktober 2021
Redaktörer: Frida Enroth & Anneli Nygårds
Bilder: Anneli Nygårds, Mostphotos, Colorbox, PRO Mervärde & PRO Folkhögskola
Mottagare: Föreningar, samorganisationer och distrikt

Senaste om Harald
Etiketter och medlemslistor
Medlemssystemet Harald möjliggör uppdaterade medlemslistor och i systemet finns också
möjlighet att skriva ut etiketter. PRO Riks kommer fortsättningsvis inte att skicka ut medlemslistor och etiketter.
Avisering
Alla nya medlemmar och medlemmar som tidigare inte betalat sin avgift har nu fått en avi som
har sista betaldatum den 20 oktober. Ytterligare en avisering kommer att genomföras så att
alla får möjlighet att betala sin medlemsavgift innan årsskiftet. Lite beroende på när man blev
medlem kommer vissa fjärdekvartalare att få en avi för 2022 redan innan årsskiftet.

PRO-kongressen 2022
PRO-kongressen äger rum fredagen den 17 juni till söndag den 19 juni, och hålls på Scandic Infra
City i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Planeringen inför kongressen är i full gång. Det finns
nu en arbetsgrupp på riksorganisationens kansli som arbetar med kongressen. I gruppen ingår
Johanna Hållén, Åsa Karlberg, Anna Löfdahl, Marie Näslund, Eva Risberg och Curt Karlsson.
Några viktiga datum inför kongressen:
• Förslag till handlingsprogram och stadgar är ute på remiss, sista dag att inkomma med
remissvar är den 15 november. Mer information finns på https://pro.se/om-oss/organisation/
kongressen.html
• Motioner ska vara riksorganisationens kansli tillhanda senast den 2 december. Alla motioner
ska behandlas på distriktens höstmöte innan de skickas till riksorganisationen, kontakta ditt
distrikt för uppgiften om när de senast ska vara dem tillhanda.
• Nomineringar till uppdrag i PRO-styrelsen eller revisorer ska vara valberedningen tillhanda
senast den 1 april 2022. Mer information kommer från valberedningen inom kort.
• Val av ombud till kongressen görs av distriktens årsmöte och ska vara riksorganisationen
tillhanda senast 13 april.

Remissvar om måttfullhet vid spel och lotterier
PRO, har blivit inbjudna att komma med sina synpunkter på promemorian “Särskild måttfullhet
vid marknadsföring av spel till konsumenter”.
PRO är negativ till promemorians förslag att införa särskild måttfullhet vid marknadsföring av
allmännyttiga spel och lotterier.
Åtgärden riskerar att leda till oönskade effekter för PRO:s eget lotteri Trippelskrapet genom att
slå undan benen för den direktmarknadsföring och telemarketing som vår prenumerationsförsäljning bygger på. Tyvärr utelämnar konsekvensanalysen i promemorian effekterna på vår
försäljning, som är en stor intäktskälla för hela PRO-organisationen.
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Ideella organisationer i Sverige har samlat in medel via lotteriförsäljning i långt över hundra år.
Prenumerationslotterier introducerades under tidigt 80-tal och marknadsföringen har i stort sett
likadan ut sedan dess. Idag prenumererar långt mer än en miljon personer på lotter varje månad.
Trots de allmännyttiga lotteriernas långa historia och det breda intresset torde det vara allmänt
vedertaget att spelproblemen associerade med denna långsamma spelform är ytterst begränsade.
Se PRO:s svar i sin helhet i bifogad bilaga.
Bilaga 1: Remissvar om måttfullhet vid spel och lotterier

Försök inte lura mig!
Utbildningsmaterialet som har tagits fram i samarbete med Polisen uppdaterades våren 2020.
Den 7 september genomfördes en inspirationsträff där Lotta Mauritzson från Polisens nationella
bedrägericenter tillsammans med representanter från PRO och SKPF Pensionärerna medverkar och
berättar om bedrägerier mot äldre och materialet. En inspelning från träffen finns nu att se på hemsidan. Du också utbildningspaketet på pro.se > Hälsa, friskvård, och konsumentpolitik > Försök inte
lura mig.

Nätverksträff: Gilla din ekonomi
Välkommen att delta i nätverksträffen Gilla din ekonomis med tema:
Privatekonomi – vilken kunskap behöver konsumenter i dag?
När: 		
Tid: 		
Plats: 		
Anmälan:

Torsdag 25 november 2021
14.00 – 16.00, mingel till 16.30
Finansinspektionen, Brunnsgatan 3 i Stockholm eller digitalt (länk skickas separat)
https://fm.webforum.com/finansinspektionen/form.asp?sid=843744887

Fysiskt eller digitalt?
Du kan välja att delta på nätverksträffen på plats på Finansinspektionen (Brunnsgatan 3, Stockholm)
eller digitalt. Väljer du att delta digitalt går det inte att ångra sig och delta på plats istället, detta på
grund av max antal i lokalen. Väljer du däremot att delta på plats på FI men sedan ångrar dig, kan du
delta digitalt istället. Mejla då vanda.brandt@fi.se för att få en länk för att kunna ansluta till träffen.
Med anledning av coronaviruset ska du som besöker FI vara frisk och symtomfri.
INFORMATION FRÅN ABF

Nyhetsbrev från ABF

Visste du att ABF har lanserat ett nytt nyhetsbrev? ABF Nyheter kommer ut en gång i månaden till
våra folkbildningsvänner med folkbildningstips, inspiration och en inblick i vad ABF jobbar med på
dagarna.
Anmäl dig här: https://www.abf.se/nyhetsbrev/
PRO FOLKHÖGSKOLA

Missa inte höstens kurser på PRO Folkhögskola i Gysinge
Läs om aktuella kurser som kommer att hållas under hösten. Aktuellt utbud och mer information finns
på hemsidan www.profolkhogskola.se
Du kan också anmäla dig till kurserna via hemsidan eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att
kontakta oss på telefon: 0291 - 212 23, helgfri vardag 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 eller skicka e-post till
kurser@pros.fhsk.se
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Folkhögskolan söker också personer som vill arbeta med kurser inom föreningsutveckling Digitalisering och Ledarskap!
Bilaga 2: Vi söker dig som vill arbeta med kurser inom området föreningsutveckling
PRO MERVÄRDE

Månadens erbjudande!
Adlibris
Under november får du som medlem i PRO köpa 3 utvalda pocket för 159 kr hos Adlibris. Du
har dessutom 8 procent medlemsrabatt (exklusive kurslitteratur, digitala böcker och presentkort).
20 procent rabatt på din beställning hos Ellos
Ta del av Ellos fina medlemserbjudande och få
20 procent rabatt* på din beställning – gäller även på rea- och kampanjpriser.
Ellos har både trendkänsligt och komfortabelt dam-, herr- och barnmode, samt skönhetsprodukter från mängder av varumärken.
Hos dem hittar du även inspirerande och hållbar inredning med både klassiskt och trendigt
uttryck för hela hemmet.
Ta del av erbjudandet och villkoren på PROmervärde.se
Med Mastercard blir ditt medlemsskap ännu bättre
Som medlem i PRO kan du ansöka om att komplettera ditt medlemskort med betalfunktion.
PRO Mervärde Mastercard är ett betal- och kreditkort utan årsavgift, med generösa försäkringar
utan självrisk. Även riktigt bra villkor om du vill dela upp betalningen.
Läs mer om fördelarna med PRO Mastercard.

Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 2 nov 2021.

