
 
Södra Älvsborg  Borås den 2 augusti 2022 
 

 1 (2) 

 

 

En kort rapport från oss som var på PRO:s Kongress den 17/6–19/6 2022  

Vi var 5 stycken från PRO Södra Älvsborgs distrikt och totalt var det 246 ombud från 

hela landet plus gäster.  

Vi som deltog från Södra Älvsborg är: 
(från vänster) 

• Britt-Mari Andersson, Bollebygd 

• Kjell Johansson, Gånghester 

• Stig Johansson, Ulricehamn 

• Lars-Gustav Johansson, Gånghester 

• Gunnel Brant, Bollebygd 

• Jan Österström, Sätila 

 
 

Kongressen hölls på Scandic Infra City i Upplands Wäsby.  

Kongressen startade kl. 13.00 den 17/6 med upprop och praktisk information om 

datasystemet som skulle användas under kongressen samt öppningstal av ordförande 

Christina Tallberg. Christina gjorde en tillbakablick över saker som hade hänt under 

kongressperioden (Pandemin, medlems tappet, digitala möten, Ukrainakriget och 

höjning av pensionerna).  

Kongressen beslutade om dagordning och arbetsordning, sedan förrättades val av 

kongressfunktionärer samt val av granskningsutskott och redaktionsutskott.  

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018–2021 godkändes.  

Försäljningen av Gysinge diskuterades dock fick vi inte svar på försäljningspriset eller 

om PRO gick med vinst eller förlust.  Riks hänvisade till 2022 års bokslut. 

Kongressen tog beslut om förändringar i stadgarna efter diskussion och flera 

voteringar med rösträkning. Kongressen godkände styrelsens förslag till nya stadgar. 

Några av förändringarna i stadgarna är att distrikt och föreningarna inte måste 

genomföra höstmöten utan endast ett årsmöte. En förening kan välja att utse 3 

stycken i styrelsen i stället för 5 stycken. Styrelsen kan utse ordförande, kassör och 

sekreterare vid sitt konstituerande möte. Kongressen ansåg att detta skulle hindra att 

små föreningar läggs ned. Det nya stadgeförslaget öppnar också för att bilda 

intresseföreningar. I de nya stadgarna slopas representantskapet och ersätts med 

mellanvalskongress som kan genomföras digitalt. Kongressen behandlade också 129 

motioner.  



Ett nytt handlingsprogram godkändes efter några omskrivningar och voteringar. 

Kongressen godkände ett kompromissförslag om medlemsavgift och 

administrationsbidrag. Medlemsavgiften höjs med 10 kronor i stället för 20 kronor 

från 1/1 2023. Administrationsbidraget blir kvar men sänks från 135 tusen kronor till 

120 tusen kronor per år. 

En ny ordförande valdes med siffrorna 148 för och 97 mot. Den nya ordföranden 

heter Åsa Lindestam och har varit vice talman i Riksdagen. Det valdes en ny styrelse 

på 10 personer dock ingen från väst Sverige.  

Protokoll från kongressen kommer att finns på nätet och mer information om 

kongressen kommer senare från RO. 

Kongressen kunde följas digitalt.  

Distriktet kommer att sända ut mer information om kongressen senare, men om 

någon förening vill ha information på ett föreningsmöte kan kontakt tas med 

distriktskontoret och Carina Holmin eller kontakta någon av dom som deltog på 

kongressen. 

 

/PRO Södra Älvsborg 

Kongressombuden/ordf. Kjell Johansson 


