
VERKSAMHETSPLAN 2023 

 – VÄXJÖ PRO 
 

Enl PRO:s stadgar har PRO-förening följande uppgifter: 

– sammanhållning och stöd mellan olika pensionärsorganisationer 

– gemenskap mellan medlemmarna 

– verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intresse och leder till aktiviteter 

– studier, friskvård och kulturell verksamhet, medlemsrekrytering och 

medlemsvård. 

 

Intressebevakning 

PRO bevakar och arbetar för att förbättra pensionärernas villkor i samhället. PRO 

Riks arbetar på detta. De vänder sig i första hand till centrala aktörer som regering, 

riksdag, politiska partier m m. PRO Växjö är anslutet till Växjö PRO samorganisation 

och till PRO Kronoberg.  Kommunalt driver Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 

frågor av betydelse för pensionärerna och regionalt ansvarar Regionala 

Pensionärsrådet (RPR) för dessa frågor. Växjö PRO ska vara en aktiv part i dessa 

organisationer. Växjö PRO ska också samarbeta med andra organisationer för seniorer. 

PRO Växjö har också medlemskap i andra lokala föreningar för att även i dessa 

sammanhang ta tillvara seniorernas intressen. 

 

Mötesverksamhet 

Styrelsen planerar 8 medlemsmöten under året. Årsmöte hålls i mars och halvårsmöte 

i november. På halvårsmötet beslutar medlemmarna om budget och verksamhetsplan 

för nästa år. Utöver detta anordnas en sommarfest i juli och en julfest i december. 

Styrelsen har diskuterat hur vi ska kunna öka medlemsantalet och nå nya 

pensionärsgrupper. 

 

Studieverksamhet m m 

Utöver mötesverksamheten är även verksamhet som bedrivs i olika grupper av stor 

betydelse för föreningen och medlemmarna. Genom olika grupper kan föreningen 

möta de intressen som finns hos medlemmarna. Verksamheten bygger på att intresse 

finns hos medlemmarna och att hitta ledare, lokaler och finansiering. Genom 

medlemskap i ABF finns möjlighet till en liten delfinansiering, varför all sådan 

verksamhet ska redovisas. 

 

Studiecirklar 

Detta är inte endast en traditionell verksamhetsform. Den ger också unika 

förutsättningar att träffas och tala om gemensamma intressen, samtidigt som en lär 

sig mer om ämnet. De cirklar som nu är aktiva kommer att erbjudas även i 

fortsättningen. Och när intresse anmäls kommer även nya cirklar att bildas när 

förutsättningar (ledare, lokal) finns. 

 

Hälsa och friskvård 



Olika former av dans, boule, gåfotboll, tennis på studs, trivselträffar med olika 

önskade teman, sångkör, vandringar, seniorträning med instruktör, musikverkstad, 

kurs i vinprovning, litteraturcirkel, resor och canasta kommer att fortsätta. 

 

Medlemsvärvning och medlemsvård 

Växjö PRO arbetar för att öka föreningens medlemsantal – och detta kan endast ske 

genom bra medlemsvård som gör att föreningens medlemmar blir bra ”ambassadörer” 

för föreningen och därmed intresserar  nya medlemmar. Grunden för att lyckas få nya 

medlemmar är en bra verksamhet och att medlemmarna känner sig välkomna och 

trivs i gemenskapen. 

 

Kommunikation och information 

Hemsidan 

Föreningens hemsida är viktig för information till medlemmarna. Här finns alltid 

aktuell information och bygger på intresserade och kunniga web-redaktörer. 

 

Programblad 

I början av januari 2023 kommer information om hela 2023 års verksamhet att sändas 

till alla medlemmar. Till de med mailadresser kommer information via mail och 

övriga kommer att få informationen i brev Inför varje föreningsmöte och andra 

aktiviteter för medlemmarna kommer mail att sändas till alla medlemmar som anmält 

mailadress. 

 

Facebook 

Ytterligare en viktig informationskanal är föreningens Facebook-sida. 

 

Annonsering 

Annonsering inför varje medlemsmöte sker lördagen före medlemsmötet i 

Smålandsposten. 

 

 

 

Tillägg beslutade på halvårsmötet: 

 

Studiebesök på Polisutbildningen under våren 

Sigtseeing i Växjö med ytterområden 

 

 

 

 

 


