
 

 



 

 

PRO-distriktet Uppsala 

Dagens pensionärer och medlemmar i PRO blir allt mer digitala. Även om 

PRO har medlemmar som känner sig främmande inför den digitala 

utvecklingen går utvecklingen mer och mer åt det hållet. Detta kan vi ha 

olika uppfattning om men det finns ingen återvändo. 

Våra medlemskort i pappersform har en benägenhet att försvinna, de 

förläggs eller tappas bort. Det vore därför bra om medlemmar som så 

önskar kan beställa ett digitalt medlemskort utöver medlemskortet i 

pappersformat. 

att kongressen ger PRO riks styrelse i uppdrag att utreda möjligheten till 

digitala medlemskort som ett komplement till medlemskort i 

pappersformat 

 

Gustav Holmlund 

070-6453201 

holmlund.gustav@gmail.com 

 

Bifall 

Höstmötet 2021-11-26 antog motionen. 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

I motionen önskar motionärerna att PRO utreder möjligheten till digitala 

medlemskort. Styrelsen instämmer i motionärernas problembeskrivning 

och förslag. 

 

att bifalla motionen. 



Enskild motion, Lennart Östman 

PRO Hjortkvarn 

PRO-distriktet Örebro län 

Sammanfattning 

Dagens familjebildning skiljer sej från vad vi som tradition är vana vid. I 

dagens och framtidens samhälle kommer det att finnas flera som av en 

eller annan anledning lever på sjukersättning och därmed ev bor kvar med 

föräldrar eller vårdnadsgivare. Det innebär att vi erbjuder medlemskap till 

personer under pensionsåldern. 

Genom att hushållskoppla medlemsavgiften kan man styra den så att 

En medlem i familjen betalar hel avgift, dvs Riks – Distrikt – Förenings 

avgift. 

Medlem 2 betalar 50% av Riks – 100% Distrikt – 100% Förenings avgift. 

Övriga betalar endast Distrikt – Förenings avgift. 

Det finns dessutom ytterligare ett argument till detta eftersom man endast 

får en medlemstidning per hushåll. Dvs PRO Riks har redan intecknat den 

vinsten från medlemmarna 

I dagens ekonomiska situation kan det vara ett nog så starkt skäl att inte 

gå med. 

Redan nu får vi ofta frågan om medlemsavgiften och varför den inte är 

reducerad man får ju bara en tidning. Den kostnadsreduceringen skall 

komma våra medlemmar till godo 

Beskrivning  

Dagens medlemsavgifter och de nya utifrån vårt förslag. 

(Avgifterna är endast exempel. Varierar beroende på förening): 

Exemplet visar en familjekoppling med tre personer. Dagens resp vårt 

förslag 

Dagens avgift: 

Familjemedlem  Avgift             Avgift             Avgift             Avgift 

Riks                Distr               Fören              idag 

Make                   190 kr               50 kr               30 kr                270 kr 

Maka                   190 kr               50 kr               30 kr                270 kr 

3:e medlem        190 kr               50 kr               30 kr                270 kr 

Vårt förslag: 

Familjemedlem  Avgift             Avgift             Avgift             Ny avgift 

Riks                Distr               Fören              idag 



Make             190 kr           50 kr              30 kr              270 kr 

Maka             50% av Riks 50 kr              30 kr              175 kr 

3.e medlem   0 kr                50 kr              30 kr              80 kr 

Medlem nr 2 betalar 175 kr. 

Varje ytterligare medlem som är Hushållskopplad betalar 80 kr/år i vårt 

förslag 

Det innebär en besparing på 95/190 kr för alla tillkommande medlemmar 

efter att en betalat full avgift. 

Syftet är att få fler medlemmar 

En medlem kan som idag vara med i flera föreningar sk Supportmedlem. 

Som sådan betalat Föreningsavgift. Varierar beroende på aktuell förenings 

avgift. 

att anpassa medlemsavgiften till dagens och framtidens 

familjekonstellationer så att den gynnar alla hushållskopplade 

medlemmar, nya som gamla. 

att göra det enklare, mer motiverat och kostnadseffektivt för alla 

medlemmar att gå med i PRO 

 

Lennart Östman 

0735461226 

lennart.ostman@orebrolan.pro.se 

 

Avslag 

Styrelsen förstår andemeningen i motionen att det behövs en översyn av 

avgiftsfördelningen, men inte som det förslag som beskrivs i motionen 

 

 

Enskild motion, Åke Blomgren 

PRO Haparanda 

PRO-distriktet Norrbotten 

Många medlemmar tycker vid telekontakt,  att medlemsavgiften för två på 

samma boendeadress är för betungande, många andra organisationer har 

länge haft familjeavgifter och nu när vi har ett stort tapp av tidigare trogna 

medlemmar som anför detta som skäl, borde vi ändra avgiften så att den 



ene betalar full avgift och make, maka, sambo betalar en reducerad 

avvgift, förslagsvis 200 kr/år. 

att PRO ska verka för att medlemsavgiften ändras till, att en på samma 

boendeadress betalar full avgift och make, maka, sambo betalar reducerad 

avgift 

 

Åke bolmgren 

0705744120 

ake.bolmgren@bredband.net 

 

Avslag 

Frågan om reducerad medlemsavgift har diskuterats tidigare vid många 

tillfällen. Riksorganisationens och distriktens ekonomi är baserade på de 

nuvarande medlemsavgifterna. En reducering av avgiften för 

familjemedlem skulle få stora konsekvenser för organisationen och 

motsvarande besparingar. 

Distriktets höstmöte den 17 november beslutade 

att avslå motionen 

 

 

PRO Pyramiden 

 PRO-distriktet Västmanland 

Två personer som är mantalsskrivna på samma adress får endast en 

tidning och ett exemplar av vår respektive höstprogrammet. 

Riksorganisation spar pengar, papper och porto. Det Riksorganisationen 

spar, bör komma medlemmen tillgodo, genom lägre medlemsavgift för 

medlem nr två i samma hushåll. 

att Riksorganisationen undersöker möjlighet för lägre medlemsavgift för 

medlem nr två i samma hushåll 

 

Owen OLofsson 

0702433876 

owen.olofsson@gmail.com 

mailto:owen.olofsson@gmail.com


 

Besvarad 

Distriktets höstmöte 2021-11-17 anser att motionen är besvarad då detta 

ligger som förslag i organisationsutredningen. 

 

 

PRO Växjö 

PRO-distriktet Kronoberg 

Växjö PRO:s styrelse har på förekommen anledning – förfrågan från 

medlemmar – diskuterat medlemsavgiften när det gäller två medlemmar i 

samma hushåll. Möjlighet finns att meddela att endast ett exemplar av 

PRO-tidningen skickas ut till sådant hushåll. Däremot finns inte möjlighet 

för att få någon reducering av medlemsavgiften utan båda personerna 

betalar hel medlemsavgift. Då två personer i samma hushåll betalar två 

medlemsavgifter så kan det av ekonomiska skäl innebära att vissa 

väljer  att endast en person blir medlem, varför medlemsantalet kan 

minska. 

Vi är medvetna om att den ekonomiskt svagaste pensionärsgruppen är 

ensamstående kvinnliga pensionärer, men även ensamstående manliga 

pensionärer tillhör den här gruppen. Men vi förstår att det inte finns 

ekonomiskt utrymme för att sänka medlemsavgiften generellt – men om i 

vart fall medlemsavgiften kan sänkas något för två personer i samma 

hushåll så kommer det att upplevas positivt och kan också innebära fler 

medlemmar. 

att kongressen beslutar att utreda möjligheten att sänka medlemsavgiften 

när  två personer i samma hushåll är medlemmar i PRO. 

 

Eva-Britt Svensson 

070-6331346 

ebsvensson@telia.com 

 

  



Bifall 

På distriktstyrelsemötet den 25 nov ställer vi oss baokom förslaget att 

bifalla den då det skulle bli ekonomiskt lättare för ett gift par att gå med 

som medlemmar. 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

I motion 3, 4 och 5 önskar motionärerna att undersöka möjligheten med en 

lägre avgift för den andra personen i ett hushåll. I motion 2 argumenterar 

motionärerna på ett liknande sätt och lägger också till att PRO i framtiden 

kommer erbjuda fler personer under pensionsåldern medlemskap 

beroende på att vuxna barn bor med sina föräldrar.  

Syftet som framhålls av motionärerna är att med en reducerad 

medlemsavgift öka antalet medlemmar. Flera av motionärerna 

argumenterar för en lägre medlemsavgift genom att varje hushåll bara har 

rätt till en tidning. Att varje hushåll har rätt till en tidning är en viktig 

princip, inte minst utifrån ett miljöskäl. I sammanhanget vill styrelsen 

passa på att framhålla att medlemskapet innehåller så mycket mer än 

medlemstidningen. Alla medlemmar har i lika mån rätt till att ta del av 

förmånliga medlemserbjudanden, delta i aktiviteter på lika villkor och 

vara en del av det intressepolitiska arbetet. Några av motionärerna 

framhåller att en tidning per hushåll innebär minskade kostnader för PRO. 

Det är korrekt om man bara ser till porto- och tryckkostnader av 

tidningen. Den minskade kostnaden som det innebär står dock inte i 

paritet med den förlust av inkomster som en reducerad avgift skulle 

innebära. Att ha olika avgifter för olika personer skull också öka 

komplexiteten i hanteringen av medlemsavgifter. En sådan förändring 

kommer i sig med ökade kostnader i form av mer administration, större 

risk för uppkomna fel och en mer komplex infrastruktur för att hantera 

medlemsavgifter. Styrelsen anser därför att ett medlemskap, en 

medlemsavgift är en viktig princip. Vidare föreslår styrelsen kongressen 

oförändrad medlemsavgift och att ytterligare reducera medlemsavgifter 

kan innebära svårigheter att bibehålla och utveckla verksamheten. 

Styrelsen är däremot mån om att ständigt utveckla medlemskapet värde.  

 

att avslå att-sats ett i motion 2 samt motion 3, 4 och 5 

att bifalla att-sats två i motion 2.  



Enskild motion, Roland Yngwe 

PRO-distriktet Östergötland 

När en presumtiv PRO-medlem frågar vad det kostar att vara medlem i 

PRO skall personen inte få en motfråga om vilken förening han/hon vill 

var medlem i. Personen skall få ett klart svar som är lika för alla. Vi 

föreslår: • att kongressen beslutar att alla i hela Sverige skall betala samma 

avgift oberoende var man bor. Fördelen är att alla vet vad det kostar att 

vara medlem i PRO. Konkurrensen mellan närliggande föreningar 

försvinner. Avgiften bestäms av kongressen och de olika föreningarnas 

ekonomi sköts av respektive förening. 

Fördelen är att alla vet vad det kostar att vara medlem i PRO. 

Konkurrensen mellan närliggande föreningar försvinner. Avgiften 

bestäms av kongressen och de olika föreningarnas ekonomi sköts av 

respektive förening. 

att kongressen beslutar att alla i hela Sverige skall betala samma avgift 

oberoende var man bor. 

 

Roland Yngwe 

0702006209 

roland.yngwe@gmail.com 

 

Avslag 

Motionens avslog på distriktsårsmötet 28 oktober 2021 

  



 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

I motionen vill motionärerna åstadkomma en förenkling när det gäller att 

veta vad det är för medlemsavgift i PRO. Styrelsen kan sympatisera med 

den ambitionen men hävdar samtidigt att det är viktigt att varje 

organisationsled är fri att fatta beslut om sin avgiftsnivå. Styrelsen vill 

också framhålla att det finns stora skillnader idag mellan vilken avgift 

olika föreningar tar ut och sannolikt av goda skäl - förutsättningarna och 

ambitionerna mellan föreningar skiljer sig och så måste det även fortsatt få 

vara. 

 

att avslå motionen.  

 

 

PRO Skelleftehamn 

PRO-distriktet Västerbottens län  

Det går i dagsläget inte registrera en ny medlem i Harald som inte vill 

uppge de fyra sista siffrorna i personnumret. 

Ska vi gå miste om den medlemmen eller ska medlemsregistret ta fram 

siffrorna utan personens medgivande? Det första tycker vi är fel och det 

andra oetiskt. 

Förslag till beslut: Harald måste kunna registrera alla nya medlemmar 

både med och utan de fyra sista siffrorna.  

Yttrande av PRO Samorganisation i Skellefteå kommun: 

”I Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer och 

för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i 

Sverige. 

Företag, myndigheter och andra får som huvudregel bara behandla ditt 

personnummer när du lämnat ditt samtycke till det. Men det finns 

undantag. Ditt personnummer får behandlas utan ditt samtycke när det är 

klart motiverat med hänsyn till 

* ändamålet med behandlingen 



* vikten av en säker identifiering 

* något annat beaktansvärt skäl.” 

(Från Integritetsmyndigheten) 

PRO Samorganisation i Skellefteå kommun anser det vara viktigt att följa 

Integritetsmyndighetens beskrivning av att samtycke krävs för att någon 

ska behandla ens personnummer. 

Ett annat problem med kravet på personnummer är, att medborgare från 

andra länder inte kan registreras som medlem. Så är t ex förhållandet med 

norrmän, som inte har svenska personnummer utan ett 

samordningsnummer. 

Ansvariga för medlemsregistret i Stockholm ska INTE ta fram någons fyra 

sista siffror mot dennes nekande. Utländska medborgare måste också 

kunna registreras som medlem. Medlemsregistret Harald måste därför 

ändras så, att medlem kan registreras utan de sista fyra siffrorna i 

personnumret. 

att Harald måste kunna registrera alla nya medlemmar både med och utan 

de fyra sista siffrorna 

 

Britt Marie Jonsson 

46 73-754 15 97 

bittejon47@hotmail.com 

 

Besvarad 

utan eget yttrande 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

En säker hantering av personuppgifter är en högt prioriterad fråga inom 

PRO. PRO följer integritetsmyndighetens krav på hantering av 

personuppgifter då alla som blir medlemmar i PRO lämnar samtycke till 

den hantering som görs. 

I medlemssystemet krävs, vilket också motionärerna konstaterar, att de 

fyra sista siffrorna i personnumret anges. Detta av goda skäl. För det första 

måste PRO i samband med att medlemsstatistik presenteras kunna 

uppvisa den information som krävs för att säkerställa korrekta 



medlemssiffror. Utan fullständig information om medlemmar i PRO 

skulle vissa ansökningar om bidrag försvåras eller helt omöjliggöras. För 

att säkerställa att PRO:s medlemsregister är uppdaterat används en del 

automatiska funktioner. Baserat på personnummer uppdateras ny adress 

samt information om att en medlem har avlidit. Dessa funktioner minskar 

kraftigt administrationen av medlemsregistret men skulle inte fungera om 

information om personnumrets fyra sista siffror saknades. 

Samtidigt är det viktigt att säkerställa att alla som vill bli medlemmar i 

PRO, och uppfyller kriterierna för medlemskap, kan bli det. 

Medlemsservice på PRO:s kansli kan därför registrera in personer som 

önskar att bli medlemmar men som saknar svenskt personnummer.    

 

att avslå motionen. 

 

PRO Domsjö 

PRO-distriktet Ångermanland 

Inbetalningskort för medlemsavgiften till PRO skickas idag tillsammans 

med PRO-tidningen. 

Det har visat sig att en hel del medlemmar aldrig öppnar 

plastförpackningen och därmed missar inbetalningskortet. 

Jag/vi föreslår kongressen besluta 

att inbetalningskortet skickas via e-post i de fall e-postadress finns och att 

övriga får sina inbetalningskort via separata brev. 

 

Roger Frisk 

070 699 3978 

roger.frisk@telia.com 

 

Bifall 

Inbetalningskort tillsammans med PRO tidningen kan vara orsak till att 

många missar att betala sina avgifter i rätt tid. En förändring skulle 

förmodligen leda till betydligt mindre administration. 

Motionen behandlad vid distriktets höstmöte.  



 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Styrelsen känner till problemet med att vissa medlemmar missar att en avi 

ligger tillsammans med första numret av tidningen. Alla aviseringar, 

förutom årets första, skickas i första hand via Kivra och i andra hand på 

papper. De medlemmar som har autogiro får i stället för en avi ett 

meddelande om att medlemsavgiften kommer att debiteras deras konto. 

Det meddelandet skickas i första hand via Kivra och i andra hand på 

papper. Aviseringar via mejl sker därmed delvis redan idag. Anledningen 

till att den första aviseringen sker på papper är för att PRO tillhandahåller 

fysiska medlemskort till alla medlemmar. Så länge medlemskortet är 

fysiskt är det nödvändigt att kombinera utskicken för att minska 

kostnaden för porto. Mot bakgrund av detta yrkar styrelsen avslag på 

motionen, samtidigt som styrelsen vill framhålla att hanteringen av avier 

och medlemskort kontinuerligt ses över för att minska antalet 

pappersutskick och ge en bättre och mer ändamålsenlig service till alla 

medlemmar.    

 

att avslå motionen. 

 

 

PRO Tranemo 

PRO-distriktet Södra Älvsborg 

Medlemsavgiften och PRO pensionären 

Första tidningen för året innehåller inbetalningskort för medlemsavgiften, 

detta är ekonomiskt bra för RO, dock inte fullt så bra för föreningarna eller 

medlemmarna. 

I de fall båda i ett par får tidningen så läggs den ena i återvinningen utan 

att öppnas, då försvinner inbetalningskortet. 

Andra tycker kanske inte att tidningen är intressant just då och då läggs 

den undan utan att öppnas. 

Detta gör att inbetalningskorten inte används då de inte hittas.    

 



att det tydligt på PRO tidningens utsida står att det ligger ett inbetalnings 

kort i tidningen, gärna över det mesta av tidningens utsida 

 

Anita Mårtensson 

0705116216 

anita.martensson75@gmail.com 

 

Bifall 

Yttrande över motion ”Medlemsavgiften och PRO pensionären” 

Motionären tar upp frågan om inbetalningskorten som bifogas tidningen. 

Distriktet håller med motionären att det kan förtydligas att 

inbetalningsavi bifogas. Detta för att minska extraarbete. 

Distriktsstyrelsen föreslår att motionen bifalls samt att motionen med 

yttrande sänds till RO. 

PRO Södra Älvsborg Höstmötet 10/11-21 §108 motionen bifalles enligt 

förslag. 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Styrelsen instämmer i motionärernas problembeskrivning. Tidningen har 

tidigare år haft information på sin framsida om att medlemsavin medföljer 

i tidningen. I samband med årsaviseringen 2022 fanns sådan information 

på tidningens framtida, dock med fokus på att medlemskortet medföljer. 

Medlemskortet och avin hänger ihop och att fokusera på kortet ger en mer 

positiv känsla än en indirekt uppmaning att betala avgiften. Att lägga en 

banderoll över hela omslaget är inte önskvärt av estetiska eller 

läsfrämjande skäl. Som ett komplement till detta informerar PRO riks även 

i andra kanaler om att medlemskortet och avin medföljer nr 1 av 

PROpensionären.  

 

att besvara motionen. 

 

 



PRO-distriktet Uppsala 

Ett antal medlemmar lämnar varje år PRO. Orsakerna kan vara många 

olika. För yngre torde det ofta handla om att verksamheten inte motsvarar 

förväntningarna. En del äldre medlemmar kanske lämnar för att man 

p.g.a. sjukdom eller funktionshinder inte kan/orkar delta i verksamheten. 

Andra kanske tycker att avgiften för medlemskap i de tre nivåerna är för 

hög. Ibland kanske den äldre får hjälp att sköta ekonomin av barn/andra 

anhöriga, som väljer att säga upp medlemskapet. 

Avgångarna har varit fler under pandemin när vi inte kunnat erbjuda 

verksamhet i vanlig omfattning. 

PRO-distriktet i Uppsala län har övervägt om medlemmar som fyllt 90 vill 

säga upp medlemskapet i PRO, bör få behålla tidningen PROpensionären. 

Tidningen ger information om viktiga intressepolitiska frågor som PRO 

driver. Den innehåller också trevliga reportage och olika former av 

förströelse. Att låta medlemmar över förslagsvis 90 år få behålla tidningen, 

om de vill säga upp medlemskapet, kan ses som en positiv gest från PRO. 

att medlemmar över 90 år som aktivt begärt utträde får behålla tidningen 

PROpensionären utan kostnad för prenumeration 

 

Anita Berger 

070-819 26 30 

anita.berger43@gmail.com 

 

Bifall 

Motionen bifölls efter omröstning (30 för bifall och 29 mot). 

 

  



 

PRO Knäred 

PRO-distriktet Halland 

Vi har medlemmar som börjar bli mycket gamla, etthundra år och äldre. 

Dessa medlemmar bör vi värna om. Oftast är de ensammna då 

maka/make har gått bort. Därför ander vi att dessa våra äldre medlemmar 

bör kallas hedersmedlemmar och inte behöva betala medlemsavgift till 

PRO, men ändå tillhöra föreningen. Med tanke på att fler och fler blir 

ganska gamla och sitter själva samt har svårt med att röra sig i vårt 

moderna samhälle, bör dessa medlemmar hedras. 

att medlem etthundra år och äldre inte skall betala medlemsavgift till PRO 

att medlem som är etthundra år och äldre blir hedersmedlem i PRO 

att medlem som är etthundra år och äldre är fullvärdig medlem i 

föreningen 

 

Siw Mehiläinen 

0703655481 

m.siv@surfia.nu 

 

Bifall 

En liten kostnad för att markera i de flesta fall ett troget och långt 

medlemskap. 

 

Föredragande: Sam Venngren 

Föredragandestöd: Anna Löfdahl 

Motion 10 och motion 11 innehåller båda förslag till 

förändrat medlemskap på grund av ålder. I motion 10 framhåller 

motionärerna att medlemmarna i PRO blir allt äldre och att PRO särskilt 

bör värna de allra äldsta medlemmarna, de som är över etthundra år och 

äldre. Därför föreslår motionärerna att medlemmar över hundra år 

avgiftsbefrias. I motion 11 önskar motionärerna att medlemmar över 90 år 

som säger upp medlemskapet ändå ska få behålla tidningen 

PROpensionären.  



Styrelsens håller med motionärerna om att det är viktigt att värna äldre 

medlemmar. Samtidigt vill styrelsen framhålla att alla medlemmar ska 

behandlas lika oavsett ålder. Därför vill inte styrelsen se några generella 

förmåner eller avskaffande av medlemsavgiften för en särskild 

åldersgrupp. Det finns redan i dag möjlighet för föreningar att ha så 

kallade Hedersmedlemmar och därmed också stå för deras 

medlemsavgift. Detta är någonting som föreningarna själva beslutar om 

och administrerar. Styrelsen anser också att det är en viktig princip att de 

förmåner som är förknippade med medlemskapet i PRO värnas.  

 

att avslå motion 10 och att-sats 1 och 2 i motion 11 

att besvara att-sats tre i motion 11. 

 

 

 


