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Nya allmänna råd för ovaccinerade
Den 29 september upphör rekommendationer för att förhindra smitta av covid-19. Folkhälso- 
myndigheten har dock beslutat om nya allmänna råd som framför allt riktar sig till vuxna som 
inte vaccinerat sig. Ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De 
nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsätt-
ningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontak-
ten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se

Senaste om Harald
Ny avgift i föreningen 
Om ni i föreningen har beslutat om en förändrad medlemsavgift för den egna föreningen som 
avser 2022 behöver ni informera PRO Riks om detta senast den 15 november. Skicka informationen 
till medlemsregister@pro.se. 

Hedersmedlemmar 
För hedersmedlemmarna är det även fortsatt så att visa avier skickas till medlemmen själv och 
inte till föreningen.  

Avisering 
Den 20 september skickades nya avier till alla som inte har betalat årets medlemsavgift, både till 
nytillkomna medlemmar och medlemmar som fått avi tidigare men som inte betalat sin avgift.   

PRO:s förtjänsttecken 
Beställning av förtjänsttecknen ska ske i PRO:s butik. Reglerna för förtjänsttecknen är desamma 
som tidigare. 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, samorgani
 sationen eller distriktet. 
•  Beslut om förtjänsttecken fattas av föreningens, samorganisationens eller distriktets styrelse. 
 
Förtjänsttecken beställs i PRO:s butik och kostar 100 kr stycket, plus frakt.  
https://pro.shop.strd.se/category/0/0/0?search=förtjänst

PRO-almanackan 2022 – föreningsbeställning
En föreningsbeställning kommer i år kräva samtidig beställning av minst 4 artiklar för att få det 
lägre föreningspriset. De 4 artiklarna kan vara en blandning av både kompletta almanackor i 
olika färger och separata inlagor. 

De kompletta almanackorna säljs i tre färger så länge lagret räcker; ljusgrön, röd och brun, och 
levereras med en kalenderdel och ett telefonregister.
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Gör gärna beställningen direkt i PRO:s webbutik eftersom det blir billigare för PRO. Om en färg är 
slutsåld kommer den att ersättas med en annan.

Vid föreningsbeställning är priset för en komplett almanacka 60 kr/st och en separat inlaga 
30 kr/st. Fakturan skickas med almanackorna. Beställ senast 13 december för leverans före jul.

Gör så här:
1. Ta först upp en beställning från medlemmarna i föreningen.
2. Gör därefter en samlad föreningsbeställning, helst i webbutiken (som inloggad). 

Beställning av 1-3 artiklar
Vid beställning av 1-3 artiklar kommer priset för en komplett almanacka att vara 90 kr/st. och för  
en separat inlaga 45 kr/st.

Bilaga 1: INTERNT BESTÄLLNINGSUNDERLAG FÖR PRO-FÖRENINGARNA 
Bilaga 2: FÖRENINGSBESTÄLLNING (minst 4 artiklar)

Medlemsutveckling
Den 4 oktober kommer alla föreningar att kunna ta ut en rapport med sitt 65-årsdata inne i Harald. 
Rapporten är gäller de som fyller 65 år det sista kvartalet 2021. Ni kommer även att kunna ta ut en 
rapport med etikettmallar. Mer information hur man bär sig åt med detta skickar vi via mejl direkt till 
föreningarna.

På pro.se/medlemsutveckling kommer ni om några dagar att hitta den mall som ni kan använda som 
grund för det så kallade 65-årsbrevet. Det är en enkel pdf där ni kan fylla på med den text ni själva 
vill ha. Sedan kan ni mejla eller skriva ut på skrivare eller skicka till ett tryckeri för vidare export till 
era presumtiva medlemmar.
 
Inom kort kommer kommer vi att köra igång ytterligare en kampanj. Ni kommer snart att få  
information om kampanjen och kunna se alla delar i den samt mellan vilka tider den går. 
 
I butiken hittar ni nu 2 affischer i 3 olika utföranden var. De är gjorda från de annonser som gick bäst  
i sommarkampanjen men de har också gjorts i var sitt mer neutralt tilltal samt med utrymme för att 
skriva egna budskap. Beställ gärna dem för era medlemsvärvaraktiviteter. 

Länk till beställning: https://pro.shop.strd.se/category/0/0/0?search=affisch

Riksmästerskap i bowling 11-14 oktober
Nu är det hög tid att anmäla sig till årets bowlingbatalj som genomförs i Nyköping. Sista anmälnings-
dag är framflyttad en vecka till 8 oktober. Sprid gärna information om mästerskapet till intresserade 
medlemmar! Riksmästerskapet i bowling genomförs under fyra dagar på Superbowl i Nyköping.  
Spelet sprids ut på några extra dagar för att på så sätt undvika trängsel i och runt bowlinghallen.

Digitalidag – 15 oktober 2021
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. PRO 
deltar i år för första gången som en aktör bland många. Den 1 oktober lanseras alla aktiviteter som 
genomförs av många olika aktörer under dagen. Du kan då se hela programmet här:
Digitalidag – En temadag om framtidens digitala samhälle: https://digitalidag.org
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PRO bidrar med tre olika initiativ:
•  Ett seminarium om PRO:s Arvsfondsprojekt DigiSen genomförs i Kalmar
•  Ett gäng PRO:are har fått utbildningar för att kunna svara på frågor och hjälpa till med olika 
 digitala verktyg på sin hemort eller via telefon
•  Webbinariet och livesändningen Bli säker på nätet! i samarbete med Internetstiftelsen
Anmäl dig till livesändningen Bli säker på nätet – redan idag!

PRO bjuder tillsammans med Internetstiftelsen in till en förmiddag som gör dig till en säkrare 
internetanvändare. Livesändningen genomförs kl. 9-11. Här kan du läsa mer om programmet 
och anmäla dig redan idag: Bli säker på nätet! (confetti.events). Föranmälda deltagare kommer 
att få e-post med en direktlänk till livesändningen på Youtube några dagar innan start.

Kurs i Tryggare ekonomi på äldre dar – 10-11 november 2021
Det är dags att hitta nya intresserade vidareinformatörer till kursen som genomförs digitalt 
under två förmiddagar, 10-11 november 2021.

En inbjudan med anmälningslänk har skickats ut till distriktens kanslier, studieorganisatörer, 
konsumentansvariga samt tidigare deltagare. PRO har tillgång till ett begränsat antal platser. Vid 
stort intresse görs ett urval av PRO:s riksorganisation. Sista anmälningsdagen är 10 oktober.
 
En nyhet är att alla som har gått kursen tidigare är välkomna att vara med och lyssna för att 
uppdatera sig. Tidigare deltagare hämtar uppdaterat material på Finansinspektionens hemsida. 
Länk till uppdaterat material:  
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan?id=5897397#

Även tidigare deltagare måste anmäla sig för att kunna delta.  
Kontaktperson: Eva Risberg, eva.risberg@pro.se

Hjälp till att utvärdera den nationella friluftsdagen!
PRO:s nationella friluftsdag genomfördes den 22 september – för andra året i rad. En gång är 
ingen gång, två gånger är en vana, sägs det. Så den nationella friluftsdagen kanske är här för att 
stanna. Men vi behöver först er hjälp att utvärdera årets. Vi har tagit fram en enkät med några 
frågor om initiativet för att ta reda på hur ni har upplevt arbetet med dagen. Resultatet blir både 
en summering av årets engagemang och en hjälp inför för nästa års planering. Vi är mycket 
tacksamma om ni tar er tid att svara på enkäten nedan. Ju fler av er som svarar, desto bättre bild 
får vi av arbetet med friluftsdagen.
 
Länk till enkäten:
https://us4.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan?id=5897397#
Den tar bara några minuter att fylla i. Vi vill gärna ha era svar senast 22 oktober 2021.

INFORMATION FRÅN ABF

Passa på att starta Aktiv senior-cirkel i år!
Sedan studiehandledningen för Aktiv senior blev klar har glädjande nog många cirklar startats 
upp runt om i landet. Möjligheten att genomföra cirkeln fysiskt har ökat intresset ytterligare. 
Då kan man gå igenom den webbaserade utbildningen tillsammans utan att alla deltagare 
behöver tänka på tekniken. Det räcker att någon i cirkeln har den möjligheten så att man kan 
titta på filmer och läsa materialen tillsammans. 
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Under 2021 kommer förutsättningarna att vara som de är nu, det vill säga att den webbaserade 
utbildningen är gratis för den som startar en Aktiv senior-cirkel. Ta därför tillfället i akt och 
starta upp er cirkel så att den hinner slutföras senast i början av december.
 
När en ny cirkel ska startas tar ABF:s lokalavdelning kontakt med ABF centralt för att få 
inloggning till den webbaserade utbildningen.

ABF:s studiehandledning till Aktiv senior finns för gratis nedladdning i både ABF:s och PRO:s 
webbutik.

Läs mer om Aktiv senior-projektet:  
https://pro.se/aktiviteter/halsa-och-friskvard/aktiv-senior.html

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. 
 
Anmäl dig på vår hemsida:  www.profolkhogskola.se  eller kontakta skolan för blankett. Väl-
kommen 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 
 
Bilaga 3: Vi söker dig som vill arbeta med kurser inom området föreningsutveckling  
- digitalisering och ledarskap!

Bilaga 4: Kurser i höst

PRO MERVÄRDE

Minst 50% rabatt på hemlarm från Alert Alarm! 
Som medlem i PRO får du upp till 50% rabatt på larmpaket och under oktober månad 2021 får 
du en extra larmenhet på köpet, värde 790 kr.

Larmet levereras hem till dig inom 3 arbetsdagar och är lika lätt att montera som att använda.  
Du får full koll i mobilen och på larmcentralen sätter man snabbt in rätt åtgärd om något skulle 
hända.

Läs mer och beställ via PROmervärde.se

Nästa nummer av PRO informerar 
Nästa nummer kommer ut 19 oktober 2021.

Tack för att ni håller kontakten med varandra!


