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Snabbprotokoll – fredagen den 17 juni 2022 
 

 
PROs 23:e kongress inleddes klockan 13.00. 

 

Kulturinslag: Musikgruppen Sams spelade några melodier.  

 

Christina Tallberg tackade så mycket för musikinslaget.  

 
 

Dagordningens punkt 1 
Kongressens öppnande 
 
Christina Tallberg, PRO:s ordförande, hälsade delegater och gäster välkomna till PRO:s 23:e 

kongress. Hon hälsade särskilt välkommen till Lars Wettergren, tidigare ordförande i PRO, 

Jan Davidsen, norska Pensjonistforbundet, Eva Eriksson SPF Seniorerna och Liza Di Paolo 

Sandberg, SKPF Pensionärerna.  
 
Parentation 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande, höll parentation över avlidna medlemmar under den 

gångna kongressperioden. En tyst stund följde.  

 
Hälsningstal av Christina Tallberg, ordförande 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande, höll ett kortare hälsningsanförande (kommer i 

slutprotokoll). Hon förklarade därefter PRO:s 23:e kongress öppnad och yrkade bifall till 

styrelsens samtliga förslag till kongressen.  

 
Videohälsning 

En videohälsning framfördes av statsminister Magdalena Andersson (kommer i slutprotokoll). 

 
Videohälsning 

En videohälsning framfördes av Ulf Kristersson (kommer i slutprotokoll). 

 

Dagordningens punkt 2 
Upprop av ombuden 
 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande meddelade följande förändringar mot den utdelade 

deltagarförteckningen: 

 

- PRO Dalarna: Margareta Johansson ersätter Erik Peters. 

- PRO Dalarna: Bengt Albertsson ersätter Solbritt Andersson. 

- PRO Dalarna: Oddmar Zaars ersätter Ingemar Larsson. 

- PRO Jämtlands län: En vakant plats. 

- PRO Skåne: Claes Block ersätter Leif Olsson. 

- PRO Värmland: En vakant plats. 

- PRO Västerbottens län: Två vakanta platser. 

- PRO Uppsala län: Harald A. von Schlippenbach ersätter Kristina Eriksson. 

- Styrelsen: Cinzia Grassi, personalrepresentant är sjuk – vakant.  
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Därutöver beviljades följande permissioner:  

- Karin Widerberg, PRO Jönköpings län, från kongressens öppning.  

- Ove Göransson, PRO Bohuslän, från kongressens öppning.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  med de föredragna förändringarna godkänna uppropet.  

 

 
Dagordningens punkt 3 
Beslut om dagordning  
 

Förslag och föredragning 

Följande förslag förelåg:  

 

1. Kongressens öppnande 

2. Upprop av ombuden 

3. Beslut om dagordning 

4. Beslut om arbetsordning 

5.  Val av kongressfunktionärer 

 5.1  Tre ordförande 

 5.2  Två huvudsekreterare 

 5.3  Fyra justerare för sista dagens protokoll samt protokollet i sin helhet 

 5.4  Fem rösträknare 

6. Val av utskott 

 6.1  Granskningsutskott (fem ledamöter) 

 6.2  Redaktionsutskott (fyra ledamöter) 

7. Styrelsens verksamhetsberättelser inklusive årsredovisning 2018–2021 

 7.1 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2018–2020 

 7.2 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2021 

   7.2.1 Fastställa resultat och balansräkning 2021 

  7.2.2 Beslut om disposition av resultat 2021 

8. Revisorernas berättelser 2018–2021 

8.1  Revisionsberättelse 2018–2020 

8.2 Revisionsberättelse 2021 

8.3 Granskningsrapport för kongressperioden 2018–2021 

9. Beslut om ansvarsfrihet 

10. Beslut om traktamenten och reseersättning 

11.  Styrelsens förslag till stadgar från och med 1 januari 2023 och behandling av  

  motion 56–78 

 11.1 § 1 Detta är PRO  

  11.1.1 § 1 Detta är PRO – PRO:s stadgar 

 11.2 § 2 PRO:s organisation 

  11.2.1 § 2 PRO:s organisation – PRO:s stadgar 

 11.3 § 3 Medlemskap  

  11.3.1 Motion 56 

  11.3.2 Motion 57 

  11.3.3 Motion 58–62  

  11.3.4 § 3 Medlemskap – PRO:s stadgar 

 11.4 § 4 Föreningarna  
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  11.4.1 Motion 63–65 

  11.4.2 Motion 66 

  11.4.3 Motion 67–69 

  11.4.4 § 4 Föreningarna – PRO:s stadgar 

 11.5 § 5 Samarbete kommunvis – (ny rubrik) 

  11.5.1 Motion 70–75  

  11.5.2 § 5 Samarbete kommunvis – PRO:s stadgar  

 11.6 § 6 Distrikten  

  11.6.1 Motion 76 

  11.6.2 Motion 77 

  11.6.3 § 6 Distrikten – PRO:s stadgar 

 11.7 § 7 Kommunala- och regionala pensionärsråd – (ny paragraf) 

  11.7.1 § 7 Kommunala- och regionala pensionärsråd – PRO:s stadgar 

 11.8 § 8 Kongress – (tidigare § 7 nu § 8) 

  11.8.1 Motion 78 

11.8.2  § 8 Kongress – PRO:s stadgar 

 11.9 § 9 Styrelsen – (tidigare § 8 nu § 9) 

  11.9.1 § 9 Styrelsen – PRO:s stadgar 

 11.10 Tidigare § 10 Representantskap  

  11.10.1 Tidigare § 10 Representantskap  

 11.11 § 10 Ekonomisk förvaltning – (tidigare § 12 nu § 10) 

  11.11.1 § 10 Ekonomisk förvaltning – PRO:s stadgar  

 11.12 § 11 Revision – (tidigare § 13 nu § 11) 

  11.12.1§ 11 Revision – PRO:s stadgar 

 11.13 § 12 Valberedning – (ny paragraf) 

  11.13.1 § 12 Valberedning – PRO:s stadgar 

 11.14 § 13 PRO:s Folkhögskola – (tidigare § 9 nu § 13) 

  11.14.1 § 13 PRO:s Folkhögskola – PRO:s stadgar 

 11.15 § 14 Riksorganisationens kansli – (tidigare § 11 nu § 14) 

  11.15.1 § 14 Riksorganisationens kansli – PRO:s stadgar  

 11.16 § 15 Överklagande – (tidigare § 14 nu § 15) 

  11.16.1 § 15 Överklagande – PRO:s stadgar 

 11.17 § 16 Stadgeändring – (tidigare § 15 nu § 16) 

  11.17.1 § 16 Stadgeändring – PRO:s stadgar 

 11.18 § 17 Upplösning (tidigare § 16 nu § 17) 

  11.18.1 § 17 Upplösning – PRO:s stadgar 

 11.19 Stadgar i sin helhet 

  11.19.1 Stadgar gäller från och med den 1 januari 2023 (med undantag för 

moment under § 9 Styrelsen som träder i kraft den 18 juni 2022) från 

och med den 1 januari 2023 (i sin helhet) 

  11.19.2 Avgift för stödmedlem 

12. Medlemskap och medlemsavgift och behandling av motion 1–11 

 12.1 Medlemsavgift och administrationsbidrag 

  12.1.1  Medlemsavgift och administrationsbidrag  

 12.2 Motioner om medlemsavgift    

12.2.1  Motion 1 

12.2.2 Motion 2–5 

  12.2.3 Motion 6 

  12.2.4  Motion 7 

  12.2.5 Motion 8 
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  12.2.6 Motion 9 

  12.2.7 Motion 10–11 

13. Behandling av motion 12–55 – PRO:s organisation 

  13.1 Utbildning och studieverksamhet 

   13.1.1  Motion 12 

   13.1.2 Motion 13–15 

   13.1.3 Motion 16–17 

   13.1.4 Motion 18 

 13.2 PRO-verksamhet  

  13.2.1  Motion 19 

  13.2.2 Motion 20 

  13.2.3 Motion 21 

  13.2.4 Motion 22 

  13.2.5 Motion 23 

 13.3  Ekonomi i PRO  

  13.3.1  Motion 24 

  13.3.2 Motion 25–27 

  13.3.3 Motion 28-31 

 13.4 Trippelskrapet 

  13.4.1  Motion 32 

  13.4.2 Motion 33 

  13.4.3 Motion 34 

 13.5 Kommunikation  

  13.5.1  Motion 35 

  13.5.2 Motion 36 

  13.5.3 Motion 37 

 13.6  IT  

  13.6.1  Motion 38–41 

  13.6.2 Motion 42 

 13.7 Organisationsutredningen 

  13.7.1  Motion 43–47 

  13.7.2 Motion 48–49 

 13.8 Övriga motioner PRO:s organisation 

  13.8.1  Motion 50 

  13.8.2 Motion 51–52 

  13.8.3 Motion 53 

  13.8.4 Motion 54 

  13.8.5  Motion 55 

14. Styrelsens förslag till PRO:s handlingsprogram för 2022–2026 och behandling av motion 

79–129 

 14.1  PRO, Sveriges pensionärer för gemenskap och förändring 

  14.1.1  PRO, Sveriges pensionärer för gemenskap och förändring –  

    Handlingsprogram 

 14.2 Leva livet hela livet 

  14.2.1  Motion 79 

  14.2.2  Leva livet hela livet – Handlingsprogram 

 14.3  Solidaritet och rättvisa – PRO:s grundläggande värderingar  

  14.3.1  Solidaritet och rättvisa – PRO:s grundläggande värderingar – 

   Handlingsprogram 

 14.4  PRO påverkar 
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  14.4.1  PRO påverkar – Handlingsprogram 

 14.5 Pensionärers ekonomi  

  14.5.1 Motion 80 

  14.5.2 Motion 81 

  14.5.3  Motion 82 

  14.5.4 Motion 83 

  14.5.5 Motion 84 

  14.5.6 Motion 85 

  14.5.7 Motion 86 

  14.5.8 Motion 87 

  14.5.9 Motion 88 

  14.5.10 Motion 89 

  14.5.11Motion 90 

  14.5.12 Pensionärers ekonomi – Handlingsprogram 

 14.6 God vård och omsorg för äldre 

  14.6.1 Motion 91 

  14.6.2 Motion 92 

  14.6.3 God vård och omsorg för äldre – Handlingsprogram  

 14.7 Mat – en källa till glädje och hälsa  

  14.7.1 Mat – en källa till glädje och hälsa – Handlingsprogram 

 14.8 Tänderna – en del av kroppen  

  14.8.1 Motion 93–97 

  14.8.2 Tänderna – en del av kroppen – Handlingsprogram 

 14.9 Pensionärernas röst – ökat inflytande och stärkta rättigheter  

  14.9.1 Motion 98 

  14.9.2 Motion 99 

  14.9.3 Motion 100 

  14.9.4 Motion 101 

  14.9.5 Motion 102 

  14.9.6 Motion 103 

  14.9.7  Motion 104 

  14.9.8 Pensionärernas röst – ökat inflytande och stärkta rättigheter –

Handlingsprogram 

 14.10 Forskning  

  14.10.1 Forskning – Handlingsprogram 

 14.11 Ett jämställt pensionärsliv  

  14.11.1 Ett jämställt pensionärsliv – Handlingsprogram 

 14.12 Äldres boende  

  14.12.1 Motion 105 

  14.12.2 Motion 106 

  14.12.3 Motion 107 

  14.12.4 Äldres boende – Handlingsprogram 

 14.13 Samhällsplanering och kollektivtrafik  

  14.13.1 Motion 108 

  14.13.2 Motion 109 

  14.13.3 Samhällsplanering och kollektivtrafik – Handlingsprogram  

 14.14 Ett hälsosamt och stimulerande liv 

  14.14.1 Ett hälsosamt och stimulerande liv – Handlingsprogram 

 14.15 Äldres sexualitet 

  14.15.1 Äldres sexualitet – Handlingsprogram 
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 14.16 Hjälpmedel och välfärdsteknik 

  14.16.1 Motion 110 

  14.16.2 Hjälpmedel och välfärdsteknik – Handlingsprogram 

 14.17 Trygghet och säkerhet 

  14.17.1 Trygghet och säkerhet – Handlingsprogram 

 14.18 Tillgänglig hälso- och sjukvård för ett liv i hälsa 

  14.18.1 Motion 111 

  14.18.2 Motion 112 

  14.18.3 Tillgänglig hälso- och sjukvård för ett liv i hälsa – Handlingsprogram 

 14.19 Screening  

  14.19.1 Screening – Handlingsprogram 

 14.20 Psykisk hälsa hos äldre  

  14.20.1 Psykisk hälsa hos äldre – Handlingsprogram 

 14.21 Palliativ vård och omsorg 

  14.21.1 Motion 113 

  14.21.2 Palliativ vård och omsorg – Handlingsprogram 

 14.22. Läkemedel för äldre 

  14.22.1 Läkemedel för äldre – Handlingsprogram 

 14.23 Vaccinationsprogram för äldre 

  14.23.1 Motion 114 

  14.23.2 Vaccinationsprogram för äldre – Handlingsprogram 

 14.24 Patientsäkerhet och kvalitetsarbete 

  14.24.1 Patientsäkerhet och kvalitetsarbete – Handlingsprogram 

 14.25 Mångfald och vinstintressen inom vård och omsorg 

  14.25.1 Mångfald och vinstintressen inom vård och omsorg – Handlingsprogram 

 14.26 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

  14.26.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) – Handlingsprogram 

 14.27 Avskaffa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen 

  14.27.1  Avskaffa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen – 

Handlingsprogram 

 14.28 Vårdvalet i primärvården 

  14.28.1 Vårdvalet i primärvården – Handlingsprogram 

 14.29 Etableringsfrihet 

  14.29.1 Etableringsfrihet – Handlingsprogram 

 14.30 Den svenska förvaltningsmodellen 

  14.30.1 Den svenska förvaltningsmodellen – Handlingsprogram 

 14.31 Konsumentmakt  

  14.31.1 Motion 115 

  14.31.2 Motion 116 

  14.31.3 Motion 117 

  14.31.4 Motion 118 

  14.31.5 Motion 119 

  14.31.6 Motion 120 

  14.31.7 Konsumentmakt – Handlingsprogram 

 14.32 Integration 

  14.32.1 Integration – Handlingsprogram 

 14.33 PRO och miljön 

  14.33.1 Motion 121 

  14.33.2 Motion 122 

  14.33.3 PRO och miljön – Handlingsprogram 
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 14.34 PRO tar plats i världen 

  14.34.1 Motion 123 

  14.34.2 PRO tar plats i världen – Handlingsprogram 

 14.35 Övriga motioner om PRO:s handlingsprogram 2022 

  14.35.1 Motion 124 

  14.35.2 Motion 125 

  14.35.3 Motion 126 

  14.35.4 Motion 127 

  14.35.5 Motion 128 

  14.35.6 Motion 129 

 14.36 PRO:s Handlingsprogram för 2022–2026  

  14.36.1 PRO:s Handlingsprogram för 2022–2026 (i sin helhet) 

15.  Gästerna har ordet 

16. Rapporter 

 16.1 Uppföljning av kongressens beslut 2018 inklusive rapport om Gysinge 

16.2 Rapport från PRO:s Coronagrupp  

17. Beslut om arvoden 

 17.1 Styrelsen 

 17.2 Revisorer 

 17.3 Valberedning 

18. Val av 

 18.1 Ordförande för riksorganisationen 

 18.2 Tio ledamöter i styrelsen för riksorganisationen 

 18.3 Fem ersättare för styrelsens ledamöter 

 18.4 Två revisorer 

 18.5 Två ersättare för revisorerna 

 18.6 Fem ledamöter till valberedningen 

 18.7 Fem ersättare till valberedningen 

19.  Kongressens avslutning 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Åke Ljunggren, PRO Skåne: Ordförandes arvode ska behandlas under punkt 17.1. 

Håkan Bengtsson, PRO Dalarna: Hela styrelsens arvode fastställs av kongressen.  

Christina Tallberg, PRO:s ordförande: Frågan behandlas under dagordningens punkt 17. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att   fastställa styrelsens förslag till dagordning med Christina Tallbergs tillägg.  

 
 
Dagordningens punkt 4 
Beslut om arbetsordning  
 

Förslag 

Följande förslag förelåg: 

 

Kongressens arbetstider 

- Fredagen den 17 juni klockan 13.00–14.30 och 15.00–19.00 

- Lördagen den 18 juni klockan 09.00–12.00, 13.00–15.30 och 16.00–17.00  

- Söndagen den 19 juni klockan 08.30–12.30 och 13.30–15.00 
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Kongressens offentlighet 

PRO:s medlemmar samt övriga är välkomna till anvisad åhörarplats. Representanter för press, 

radio och tv är välkomna till anvisad plats. Ovanstående gäller såvida kongressen ej vid  
behandling av viss fråga beslutar om annat. 

 

Ordförande 

Kongressen väljer tre ordförande. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten ska 

han/hon överlåta platsen åt någon av de övriga ordförandena. Ordförande kan framställa 

förslag om tidsbegränsning och debattens avslutande. Ordförande har rätt att ta upp 

dagordningens punkter i annan ordning än den som dagordningen föreskriver. 

 
Sekreterare 

Kongressen väljer två huvudsekreterare, vilka ansvarar för kongressens protokoll. 

 
Justering av kongressens protokoll  

Beslutsprotokoll från föregående dags förhandlingar föreläggs ombuden i korrektur under 

förmiddagen. Anmärkning eller rättelse anmäls skriftligt till huvudsekreteraren senast klockan 
13.00 samma dag. Justering av utdelat protokoll sker vid tidpunkt som fastställs av presidiet. 

För sista dagens protokoll och protokollet i sin helhet väljer kongressen fyra justerare.  

 
Begära ordet och lägga förslag 

Ordet begärs skriftligt via den tilldelade digitala plattan. Det gäller även alla förslag 

(yrkanden) som ska behandlas av kongressen.  
 
Yrkande ska också framföras från talarstolen, och tas ej upp för behandling om de inte finns 

både skriftligt och framfört muntligt. Om yrkande dras tillbaka ska de också göras i 

mötessystemet. Ange alltid dagordningens punkt och ärendenummer samt namn och PRO-
distrikt. Begär ordet och lägg dina förslag så tidigt som möjligt under kongressen. Helst innan 

den aktuella dagordningspunkten börjar behandlas. Alla inlägg görs från anvisad talarstol i 

kongressalen. 
 
Talartiden för samtliga är begränsad till tre (3) minuter för det första inlägget, två (2) minuter 

för andra inlägg och en (1) minut för resterande inlägg i varje ärende, förutom för 

föredragande av rapporter ärende 16 som är utan talartidsbegränsning. Kongressen kan när 

som helst besluta om annan talartid om någon så begär.  

 

Replik får endast begäras av den som blivit apostroferad av föregående talare. Inlägget görs 

omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Vid 

replikskifte gäller två repliker för vardera talare på en minut. Efter avslutat replikskifte återgår 

debatten enligt talarlistan. Den som begär ordet första gången under varje ärende, kommer 

före de på talarlistan som begär ordet igen. 

 
Inga nya förslag kan läggas när beslutsordningen (proposition) eller streck i debatten är 

beslutad. Ordningsfråga kan alltid ställas direkt till presidiet och har då förtur. 

 
Beslutsordning 

Styrelsens förslag är alltid huvudförslag. Kongressen har att bifalla eller avslå detta förslag. 

Föreslås något eller några alternativa förslag ställs dessa mot styrelsens förslag. 
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Till alla motioner finns styrelsens förslag till beslut i form av bifall, avslag eller besvarande. 

Även till andra beslutsförslag som ställs ska styrelsens föredragande ta ställning genom att 

yrka bifall eller avslag, eventuellt jämkande kompromissförslag. 

 
Förslag om textförändringar i motion eller styrelsens beslutsförslag kan inte ställas. 

Tilläggsförslag kan inte behandlas i motion som avslagits. 

 
Kongressen kan besluta att visst ärende ska beredas av redaktionsutskott vars förslag sedan 

underställs kongressen för avgörande. 

 
Regler för omröstning finns i stadgarna för kongress § 7 mom. 11: ”Vid omröstning, som inte 

avser val, ska vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är 

röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika 

röstetal lotten avgöra.” 

 
Reservation mot kongressbeslut ska ske skriftligt i anslutning till beslutet som reservationen 

avser, dock senast innan behandlingsdagen avslutas. 

 
Rösträknare 

Kongressen väljer fem rösträknare.  

 
Utskott 

Granskningsutskottet: Kongressen väljer ett granskningsutskott som består av fem ledamöter. 

Utskottet ska behandla de eventuella anmärkningar som framförts om styrelsens berättelse 

över riksorganisationens verksamhet och som av kongressen hänskjuts till utskottet. 

 
Redaktionsutskott: Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av fyra ledamöter. Vid 

utskottets sammanträden deltar en av de centralt anställda funktionärerna som sekreterare. 

I de fall kongressen hänskjutit fråga till redaktionsutskottet ska utskottet efter att ha behandlat 

frågan förelägga kongressen sitt utlåtande för avgörande. 

 

Valberedning: Kongressen väljer en valberedning som består av fem ordinarie ledamöter, 

varav en sammankallande och fem ersättare. 

 
Permittering 

Kongressombud som av någon orsak önskar ledighet från någon del av kongressens 

förhandlingar, ska göra skriftlig framställan om permittering/ledighet till presidiet), som avgör 

om permission godkännes (genom Easymeet) Beviljade ledigheter ska meddelas kongressen.  

Inga ombudsbyten efter registrering godkännes. 

 

GDPR 

PRO:s kongress kommer att direktsändas via vår hemsida, då även bilder, filmer och tal är en 

personuppgift så betyder det att vi publicerar personuppgifter och ska följa det gällande 

direktivet. 
 

Vår grund för publicering är intresseavvägning. PRO bedömer att syftet att informera om vår 

verksamhet väger tyngre än det intresse som ni på bilderna har för att få ha era 

personuppgifter skyddade. 
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Uppgifterna tas bort sex månader efter kongressens avslutande. Du har rätt att begära 

begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Integritetsskydds 

myndigheten. Läs mer om behandling av personuppgifter på www. https://www.imy.se/ 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till arbetsordning.  

 

 

Dagordningens punkt 5 
Val av kongressfunktionärer 
 

Dagordningens punkt 5.1  
Val av tre ordförande 
 

Föredragning och förslag  

Christina Tallberg, PRO:s ordförande: Styrelsen föreslår Claes Block, PRO Skåne, Inger Ros, 

PRO Stockholms län och Roger Kaliff, PRO Kalmar län som kongressordförande. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja kongressordförande i enlighet med styrelsens förslag. 

 
 

Dagordningens punkt 5.2  
Val av två huvudsekreterare 
 

Föredragning och förslag  

Christina Tallberg, PRO:s ordförande: Styrelsen föreslår Ragnhild Wärn, PRO Östergötland 

och Stig Ålund, PRO Skåne som huvudsekreterare. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja huvudsekreterare i enlighet med styrelsens förslag. 

 
 

Dagordningens punkt 5.3  
Val av fyra protokollsjusterare för sista dagens protokoll samt protokollet i 
dess helhet  
 

Föredragning och förslag  

Christina Tallberg, PRO:s ordförande: Styrelsen föreslår Claes Block, PRO Skåne, Inger Ros, 

PRO Stockholms län, Roger Kaliff, PRO Kalmar län och Monica Karlsson, PRO 

Södermanland som protokollsjusterare.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja protokollsjusterare för sista dagens protokoll samt protokollet i dess helhet i 

enlighet med styrelsens förslag. 

 

http://www.datainspektionen.se/
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Dagordningens punkt 5.4 
Val av fem rösträknare 
 

Föredragning och förslag 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande: Styrelsen föreslår Eva-Louise Slorach, PRO 

Stockholms län (sammankallande), Kjell-Ove Linell, PRO Skåne, Marika Lindgren, PRO 

Västerbottens län, Lars Skoglund, PRO Göteborg och Vivianne Klyft, PRO Värmland som 

rösträknare. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja rösträknare i enlighet med styrelsens förslag.  

 
Nomineringstid 

Håkan Bystedt, valberedningens sammankallande, redogjorde kort för valberedningens 

sammansättning och arbete under kongressperioden. Vad gäller nomineringstid föreslog han 

att nomineringstiden för val av ordförande avslutas den 17 juni klockan 18.00 samt att 

nomineringstiden för övriga val, det vill säga styrelse, revisorer och valberedning, avslutas 

den 18 juni klockan 11.00.  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  fastställa nomineringstider i enlighet med valberedningens förslag.  

 

 

Dagordningens punkt 15 
Gästerna har ordet  
 
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister höll ett anförande (kommer i slutprotokollet).  

 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande, tackade Ardalan Shekarabi och överlämnade ett 

studiecirkelmaterial om pensionerna, ett intyg om att 30 000 personer har skrivit på PRO:s 

namninsamling för höjda pensioner samt en skål från Skultuna.  

 

Tjänstgörande ordförande: Inger Ros 

 

Tjänstgörande ordförande tackade å predisidets vägnar för förtroendet att få leda kongressen 

och lämnade praktisk information om teknik, talartid med mera.  

 

Justering av röstlängden 
Röstlängden justerades till 244 ombud. 

 

  

Dagordningens punkt 6 
Val av utskott 
 

Föredragande: Christina Tallberg. 
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Dagordningens punkt 6.1  
Val av granskningsutskott (fem ledamöter) 

 

Föredragning och förslag  

Tjänstgörande ordförande: Styrelsen föreslår Marianne Nilsson, PRO Skåne, Rolf Persson, 

PRO Blekinge, Kaija Nyström, PRO Uppsala län, Katie Huss, PRO Norrbotten och Curre 

Hansson, PRO Stockholms län till granskningsutskott.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja granskningsutskott i enlighet med styrelsens förslag.  

 

 

Dagordningens punkt 6.2 
Val av redaktionsutskott (fyra ledamöter) 
 

Föredragning och förslag  

Tjänstgörande ordförande: Styrelsen föreslår Sven-Erik Wånell, PRO Stockholms län, Ritha 

Lind, PRO Norra Älvsborg, Gertrud Nygren, PRO Jämtlands län och Jan Andersson, 

riksorganisationens styrelse, till redaktionsutskott.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  välja redaktionsutskott i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 
Dagordningens punkt 10 
Beslut om traktamente och reseersättning 
 
Förslag 

Följande förslag förelåg: 

att  reseersättning utgår, enligt PRO:s resereglemente, till kongressens deltagare, det vill 

säga ombud, representantskapsledamöter, revisorer, styrelsens ledamöter och ersättare; 

billigaste färdsätt med hänsyn tagen till tid ska tillämpas, det vill säga biljetter bokas 

med särskilda förköps- och avbeställningsregler 

att  ersättning för resa med egen bil utgår, enligt beslut av PRO-styrelsen den 26 april 2022, 

med 2.50 kronor per kilometer om kostnad och hänsyn till tid är bästa färdsätt 

att  vid övernattning tillämpas traktamente enligt Skatteverkets rekommendationer: 

resa påbörjad före klockan 12.00 eller efter klockan 19.00 – traktamente 240 kronor  

resa påbörjad efter klockan 12.00 eller avslutad före klockan 19.00 – traktamente 120 

kronor,  

 För hel mellanliggande dag traktamente 240 kr  

att  avdrag för måltider som PRO tillhandahåller görs med:  

o frukost, lunch och middag – helt 216 kronor, halvt 108 kronor 

o lunch och middag – helt168 kronor, halvt 84 kronor 

o lunch eller middag – helt  84kronor, halvt 42 kronor 

o frukost – helt 48kronor, halvt 24 kronor 

att  för tillresande deltagare som själv ordnar övernattning utan kostnad för PRO erhåller 

nattraktamente med 120 kronor per natt 

att  inget sammanträdesarvode betalas ut. 
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Ersättning för normaldeltagare:  

- traktamente tre dagar –720 kronor  

- måltidsavdrag fredag –168 kronor  

- måltidsavdrag lördag – 216 kronor  

- måltidsavdrag söndag – 132 kronor  

- summa ersättning – 204 kronor  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa reseersättningar och traktamente för kongressen 2022 i enlighet med styrelsens 

förslag. 

 

 
Dagordningens punkt 11 
Styrelsens förslag till stadgar från och med 1 januari 2023  
 

Föredragande: Sten Fors och Christer Hedberg 

 

Förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar. 

 

Behandlingen av dagordningens punkt 11 fortsätter efter dagordningens punkt 15 nedan. 

 

Ajournering  

Kongressen ajournerades klockan 15.08. 

 

Återupptagna förhandlingar 

Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 15.45. 

 

 

Dagordningens punkt 15 
Gästerna har ordet 
 
Jan Davidsen, norska Pensjonistförbundet, höll ett anförande.  

 

Christina Tallberg, PRO:s ordförande tackade Jan Davidsen för hans anförande. 

 
Justering av röstlängden 

Röstlängden justerades till 245 ombud. 
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Dagordningens punkt 11, fortsatt behandling 
Styrelsens förslag till stadgar från och med 1 januari 2023  
 
Dagordningens punkt 11.1 
§ 1 Detta är PRO  
 
 
Dagordningens punkt 11.1.1  
§ 1 Detta är PRO – PRO:s stadgar 

 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 1 Detta är PRO. 

 

Under debatten framfördes följande förslag: 

Kurt Blomqvist, PRO Örebro län: Ta bort hela stycket som börjar ”PRO är en feministisk ...” 

 

Bengt-Åke Lindblom, PRO Gävleborg: Tillägg: ”PRO är en självständig, partipolitiskt och 

religiöst obunden organisation ” (i stadgeförslaget har ordet självständig tagits bort). 

 

Kaija Nyström, PRO Uppsala län: Sista meningen i § 1 (avsnittet Detta är PRO) ändras enligt 

följande: ”PRO är en välkomnande och handlingsinriktad organisation med öppenhet för nya 

idéer och verksamheter i en föränderlig värld”. Näst sista punkten i § 1 (avsnittet PRO:s 

värdegrund) tas bort. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Avslag till Kurt Blomqvist. Bifall till Bengt-Åke 

Lindblom. Avslag till Kaija Nyström. I övrigt bifall till styrelsens förslag.  

 

Eva-Britt Svensson, PRO Kronoberg: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att bifalla Bengt-Åke Lindbloms förslag, med instämmande från styrelsen 

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag till stadgar § 1 Detta är PRO. 

 

Permission samt justering av röstlängd 

Ulla Granstrand, PRO Stockholms län beviljades permission från klockan 16.05. 

Röstlängden justerades därmed till 244.  

 

Dagordningens punkt 11.2  
§ 2 PRO:s organisation 
 
Dagordningens punkt 11.2.1  
§ 2 PRO:s organisation – PRO:s stadgar 

 
Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 2 PRO:s organisation. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 
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Kurt Blomqvist, PRO Örebro län: Moment 1 – ta bort ”samarbete i kommunen”. Moment 2 – 

ta bort hela stycket. 

 

Kaija Nyström, PRO Uppsala län: “Samarbete kommunvis/samorganisation” stryks ut 

moment 1. Moment 2 om digital kommunikation stryks. 

 

Kågan Karlsson, PRO Göteborg: Yrkar bifall till styrelsens förslag. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 2 PRO:s organisation. 

 

 

Dagordningens punkt 11.3  
§ 3 Medlemskap  
 
Dagordningens punkt 11.3.1  
Motion 56 

 

Motion 56: Om att medlemmar är välkomna till alla PRO föreningars verksamhet 

PRO-distriktet Halland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att anse motion 56 besvarad. 
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  anse motion 56 besvarad i enlighet med styrelsens förslag.  
 
Dagordningens punkt 11.3.2   
Motion 57 

 

Motion 57: Pensionärskravet 

PRO-distriktet Gävleborg 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att bifalla motion 57. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kaija Nyström, PRO Uppsala län: Avslag till motionen. 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Avslag på motionen, det vill säga ändrat förslag från 

styrelsen.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  avslå motion 57 i enlighet med styrelsens förändrade förslag.  
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Dagordningens punkt 11.3.3   
Motion 58–62  

 

Motion 58: Angående betalning av medlemsavgifter 

PRO Mora, PRO-distriktet Dalarna 

 

Motion 59: Ändring inbetalning av medlemsavgiften 

PRO Kalix, PRO-distriktet Norrbotten 

 

Motion 60: Inbetalning av medlemsavgifter 

PRO Lindeborg-Tygelsjö, PRO-distriktet Skåne 

 

Motion 61: Ny betalningsuppbörd 

PRO city Norrköping 

 

Motion 62: Betalning av medlemsavgifter 

PRO Domsjö, PRO-distriktet Ångermanland 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  bifalla motion 61:1 

att  avslå motion 61:2–3 

att  anse motionerna 58, 59 60 och 62 besvarade. 
 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kent Kärrlander, PRO Östergötland: Bifall till motion 61:1–3. 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  
 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  bifalla motion 61:1, i enlighet med styrelsens förslag  

att  avslå motion 61:2 i enlighet med styrelsens förslag 

att  avslå motion 61:3 i enlighet med styrelsens förslag.  

att  anse motionerna 58, 59, 60 och 62 besvarade i enlighet med styrelsens förslag 
 
 
Dagordningens punkt 11.3.4  
§ 3 Medlemskap – PRO:s stadgar 

 

Förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 3 Medlemskap. 

 

 

Under debatten framfördes följande förslag  

Kjell Johansson, PRO Södra Älvsborg: Ordet ”alla” stryks i meningen som börjar: ”Medlem 

är välkommen till alla PRO-föreningars verksamhet". Ny lydelse blir: ”Medlem är 

välkommen till PRO-föreningars verksamhet.” 

 

Viveka Morelius, PRO Dalarna: Medlemskapet ska vara löpande under året.  
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Bigitta Gidblom, PRO Norrbotten: Meningen ”Medlemmar är välkomna till alla PRO-

föreningars verksamhet” stryks ur moment 2.  

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt:  

att med röstsiffrorna 174–70 avslå Kjell Johanssons förslag 

att med röstsiffrorna 174–67 avslå Birgitta Gidbloms förslag 

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag till stadgar § 3 Medlemskap. 
 

 
Dagordningens punkt 11.4   
§ 4 Föreningarna  
 
Dagordningens punkt 11.4.1  
Motion 63–65 

 

Motion 63: Föreningarnas verksamhet 

PRO-distriktet Gävleborg 
 

Motion 64: Föreningarnas verksamhet 

PRO-distriktet Örebro län 

 

Motion 65: Föreningarnas verksamhet 

PRO-distriktet Dalarna 
 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motionerna 63–65 besvarade. 
 

Under debatten framfördes följande förslag  

Anita Walther, PRO Gävleborg: Bifall till motion 63.  

Sten Andersson, PRO Skåne: Bifall till motion 64 med följdverkan i förslaget till nya stadgar 

§ 4 moment 5 med krav på att ordförande och kassör ska väljas särskilt. 

Bo Fredriksson, PRO Örebro län: Bifall motion 64. 

Ove Göransson, PRO Bohuslän: Bifall motion 64. 

Håkan Bengtsson, PRO Dalarna: Bifall till motion 65.  

Anders Lind, PRO Östergötland: Bifall till styrelsens förslag. 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag. 

 

Ordningsfråga 

Kenneth Klarström, PRO Värmland: Viktigt med tydlighet om vem som lagt vilket yrkande.  

 

Tjänstgörande ordförande: Hänsyn ska tas till det.  
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Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  med röstsiffrorna 144–99 bifalla styrelsens förslag och anse motion 63 besvarad 

att  med röstsiffrorna 139–103 bifalla styrelsens förslag och anse motion 64 besvarad 

att  med röstsiffrorna 153–90 bifalla styrelsens förslag och anse motion 65 besvarad. 

 

Behandlingen av dagordningens punkt 11 fortsätter efter behandlingen av dagordningens 

punkter7, 8 och 16 nedan.  
 

Tjänstgörande ordförande: Roger Kaliff  

 
Dagordningens punkt 7 
Styrelsens verksamhetsberättelser 2018–2021 
 
Föredragande: Christina Tallberg. 

 
Dagordningens punkt 7.1  
Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2018–2020 

 
Föredragning och förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  med godkännande lägga verksamhetsberättelserna för åren 2018–2020 till handlingarna. 

 
Beslut 

Kongressen beslöt: 

att bifalla styrelsens förslag. 

 

Dagordningens punkt 7.2  
Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2021 
 
Föredragning och förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till handlingarna. 

 
Under debatten framfördes följande förslag  

Sven Erik Wånell, PRO Stockholms län: Vill göra en protokollsanteckning om att det inför 

kommande årsredovisningar är önskvärt att de görs mer informativa så att det blir enklare att 

ta del av verksamhetens olika kostnader. Årsredovisningarna fram till 2015 kan tjäna som 

exempel. 

 

Christina Tallberg, styrelsens föredragande: Instämmer i Sven Erik Wånells medskick inför 

kommande år.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att notera Sven Erik Wånells protokollsanteckning 

att i övrigt bifalla styrelsens förslag. 
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Dagordningens punkt 7.2.1  
Fastställa resultat- och balansräkning 2021 
 

Föredragning och förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

att  fastställa resultat- och balansräkningen 2021 enligt Årsredovisning sidan 32–66 i 

verksamhetsberättelsen. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla styrelsens förslag. 
 
 
Dagordningens punkt 7.2.2  
Beslut om disposition av resultat 2021 

 

Föredragning och förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta enligt Årsredovisning 2021 sidan 37: 

att  enligt årsredovisningen till förfogande vinstmedel disponeras så att de överförs i ny 

räkning. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla styrelsens förslag. 
 

 

Dagordningens punkt 8 
Revisorernas berättelse 2018–2021 
 
Föredragande: Sylve Qvillberg 

 
Dagordningens punkt 8.1 
Revisionsberättelse 2018–2020 
 

Föredragning och förslag 

Sylve Qvillberg, föredrog revisorernas förslag att kongressen med godkännande lägger 

revisionsberättelserna för åren 2018–2020 till handlingarna. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla revisorernas förslag.  
 

 
Dagordningens punkt 8.2 
Revisionsberättelse 2021 
 
Föredragning och förslag 

Sylve Qvillberg, föredrog revisorernas förslag att föreslå kongressen: 

att  med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att  tillstyrka fastställande av resultat- och balansräkningen 2021 enligt årsredovisningen 

sidan 32–66 i verksamhetsberättelsen 
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att  tillstyrka styrelsens förslag till förfogande av vinstmedel så att de överförs i ny räkning 

(se sidan 37) 

att  tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021. 
 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla revisorernas förslag.  
 

 

Dagordningens punkt 8.3 
Granskningsrapport för kongressperioden 2018–2021 
 
Föredragning och förslag 

Sylve Qvillberg, revisor yrkar att kongressen med hänsyn till de revisionsberättelser som 

avlämnats för varje räkenskapsår tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

kongressperioden. 

 

(Frågan om ansvarsfrihet behandlas under dagordningens punkt 9.) 

 
Dagordningens punkt 16  
Rapporter 
 
Dagordningens punkt 16.1 
Uppföljning av kongressens beslut 2018, inklusive rapport om Gysinge 
 

Föredragande: Christina Tallberg 

 

Föredragning och förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  godkänna rapporten om uppföljning av kongressbeslut inklusive rapport om Gysinge. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Sylve Qvillberg, revisor, tillstyrker att kongressen godkänner rapporten om uppföljning av 

kongressbeslut, inklusive rapport om Gysinge. 

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  godkänna rapporten om uppföljning av kongressbeslut inklusive rapport om Gysinge. 

 

 
Dagordningens punkt 9 
Beslut om ansvarsfrihet  
 

Föredragning och förslag  

Revisor Sylve Qvillberg föreslog kongressen att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2018–

2021.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 
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att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för åren 2018–2021.  

 

Protokollsanteckning  

Till protokollet förde Stig-Olof Noord, PRO Bohuslän, en protokollsanteckning: ”Anser den 

givna redovisningen inte gav svar på ställda frågor. Därför vill vi reservera oss med en 

anteckning till protokollet.”  

 

 

 

  

Dagordningens punkt 11, fortsatt behandling  
Styrelsens förslag till stadgar från och med den 1 januari 2023 och 
behandling av motion 56–78  
 
 

11.4.2 Motion 66 
 

Motion 66: Höstmötet 

PRO Vallentuna, PRO-distriktet Stockholm 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motion 66 besvarad. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kenneth Lundell, PRO Skaraborg: Bifall till motion 66.  

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  bifalla styrelsens förslag och anse motion 66 besvarad. 
 

 

11.4.3 Motion 67–69 
 

Motion 67: Föreningarnas verksamhet 

PRO-distriktet Gävleborg 

 

Motion 68: Ledamöter i styrelsen 

PRO-distriktet Halland 

 

Motion 69: Föreningarnas verksamhet 

PRO-distriktet Dalarna 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  anse motionerna 67–69 besvarade. 

 

Under debatten framfördes följande förslag 
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Håkan Bengtsson, PRO Dalarna: Bifall till motion 69. 

 

Beslut 

Kongressen beslöt: 

att  anse motionerna 67–68 besvarade i enlighet med styrelsens förslag 

att  med röstsiffrorna 195–39 bifalla styrelsens förslag att anse motion 69 besvarad. 
 

11.4.4 § 4 Föreningarna – PRO:s stadgar 
 

Styrelsens förslag  

Styrelsen föreslår kongressen besluta: 

att  fastställa styrelsens förslag till stadgar § 4 Föreningarna 

 

Under debatten framfördes följande förslag 

Kjell Johansson, PRO Södra Älvsborg: PRO Södra Älvsborg är inte beredda på att bifalla 

paragrafens förslag om att intresseförening kan välja vilket distrikt man vill om man är 

verksam inom flera distrikt. Det borde finnas en dialog mellan distrikt och intresseförening. 

Ett förtydligande om intresseförening behövs: Kan man ombilda en förening till 

intresseförening? Redaktionsutskottet bör omarbeta texten enligt ovan. 

 

Kurt Blomqvist, Örebro län:  

- Moment 2, punkten ”Årsmötet ska besluta om eventuella arvoden och övriga 

ersättningar” föreslås ändras till ”Årsmötet eller annat beslutsförande möte ska ...” 

Punkten ”Finns det fler föreningar i kommunen ska årsmötet nominera till KPR” 

föreslås att ändras till: ”Årsmötet eller annat beslutsförande möte ska nominera till 

KPR”. Punkten: "I kommuner utan samorganisation har samtliga föreningar ett 

gemensamt ansvar …” ”Föreslås ändras till: ”I kommuner utan samorganisation har 

samtliga föreningarna och distriktet ett …” 

- Moment 4: ”Beslut gäller när en majoritet av närvarande styrelseledamöter röstar för. 

Det kan innebära ett minoritets beslut i styrelsen. Yrkande samma skrivning som Riks 

styrelse. Beslut i styrelsen kräver att fler än hälften av ledamöterna är eniga.” 

- Moment 5 första stycket föreslås ändras till: ”Styrelsen ska bestå av minst tre 

ledamöter, har föreningen fler än 400 medlemmar så ska styrelsen bestå av minst fem 

ledamöter.”  

- Moment 5, andra stycket föreslås ändras till: ”Årsmötet väljer ordförande och kassör, 

samt andra funktioner till styrelsen som de valda ledamöterna fördelar mellan sig.” 

Fjärde stycket – lägg till sist i stycket ”Ersättare kallas alltid till styrelsemöten”. 

Sjunde stycket, första raden ändras till: ”Styrelsen kan utse ett arbetsutskott på minst 

tre personer inom sig.” 

 

Kaija Nyström, Uppsala län:  

- Moment 2: De sex sista punkterna i stadgeförslagets § 4 moment 2 stryks och ersätts 

med följande text: ”Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd (KPR) 

eller motsvarande. I kommuner med flera föreningar nomineras ledamöterna i samråd 

med de andra föreningarna i kommunen eller i förekommande fall av 

Samorganisationen i kommunen. Nominerade ledamöter ska vara mantalsskrivna i 

kommunen och medlem i en förening i kommunen. Nomineringen av ledamöter ska 

anmälas till berörd kommun.” 

- Kongressen slår samman moment 10 och 11 och överlämnar frågan till 

redaktionskommittén som tar ställning till följande förslag till text till momentet 
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”upplösning/sammanslagning”: ”Vid upplösning ska samråd ske med 

distriktsstyrelsen före beslut. Vid sammanslagning ska styrelserna för de berörda 

föreningarna ha samråd med distriktet om sammanslagning. Förningarnas styrelse ska 

därefter var för sig besluta om förslag till sammanslagning inför 

årsmöte/föreningsmöte. Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan 

förening inom PRO ska beslutas av årsmöte eller ett protokollfört föreningsmöte. Vid 

upplösning av föreningen ska medlemmarna ges möjlighet att välja vilken förening 

hen vill övergå till. Protokollet från det beslutande mötet och föreningens tillgångar 

överlämnas till distriktet. Vid sammanslagning av föreningar övertas handlingar och 

tillgångar av den mottagande föreningen. Medlemmarna i den överlåtande föreningen 

blir medlemmar i den övertagande föreningen. Om förening inte fullgör sina 

skyldigheter mot PRO trots uppmaning eller vägrar att följa stadgarna eller beslut som 

tagits med stöd av stadgarna kan riksorganisationens styrelse besluta om föreningens 

upplösande.” 

 

Kari Nortemo, PRO Stockholms län:  

- Moment 5, andra stycket föreslås ändras till: ”Årsmötet väljer ordförande och kassör 

samt andra funktioner till styrelsen som de valda ledamöterna fördelar mellan sig. 

Årsmötet kan även välja ledamöter och låta de valda ledamöterna fördela samtliga 

uppgifter inom sig och är information skyldig till PRO distrikt inom sin geografiska 

områden om detta styrelseform.” 

 

Sten Fors, styrelsens föredragande: Bifall till styrelsens förslag.  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  med röstsiffrorna 219–18 avslå Kari Nortemos yrkande  

att  i övrigt fastställa styrelsens förslag till stadgar § 4 Föreningarna. 

 

Reservation  

Mot beslutet reserverade sig Kjell Johansson, PRO Södra Älvsborg: ”PRO Södra Älvsborg 

reserverar sig mot skrivningen att intresseförening kan välja vilket distrikt man vill tillhöra.”  

 

Behandling av dagordningens punkt 11 fortsätter lördag den 18 juni.  
 

Uttalande 

Jan Andersson, riksorganisationens styrelse, föredrog ett förslag till uttalande om pensioner 

(kommer i slutprotokollet).  

 

Beslut  

Kongressen beslöt: 

att  ställa sig bakom föreslaget till uttalande.  

 
Ajournering 

Kongressen ajournerades klockan 19.04. 
 

 

 

 


