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Det är viktigt att du som får PRO informerar sprider den vidare så att alla förtroendevalda och  
andra berörda får del av informationen. 

Senaste om Harald
Information om årsaviseringen  
Likt förra året kommer avin för medlemsavgiften 2022 att skickas ut tillsammans med första num-
ret av PROpensionären i början av februari månad. I den försändelsen kommer också medlems- 
kortet att finnas med. De medlemmar som tidigare har betalat sin medlemsavgift för 2022 kommer 
då att få ett medlemskort tillsammans med tidningen. Medlemmar som avslutat sitt medlemskap 
under december och januari månad och ändå fått en medlemsavi, kan bortse ifrån denna. Föränd-
ringar i medlemskapet under denna period framgår inte på avin och de får avvakta nytt utskick. 
 
Avsluta medlemskap  
Personer som inte vill vara med i PRO behöver aktivt avsluta sitt medlemskap. Om inte det görs 
ligger medlemskapet kvar under hela året. Medlemmar som har autogiro och som avslutar sitt 
medlemskap, behöver ta kontakt med sin bank innan förfallodatum för att avsluta autogiro och 
undvika dragning.
   
Hedersmedlemmar  
PRO Riks har inte längre möjlighet att lägga in nya hedersmedlemmar i medlemssystemet Harald. 
Det innebär att avin kommer att skickas till medlemmen och inte till föreningen. Ni behöver själva 
ordna så att ni betalar medlemsavgiften för de personer som ni valt ska vara hedersmedlemmar i 
er förening.     

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, samorganisa-
 tionen 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. 
 PRO Butiken (strd.se) 
 
Hänvisa ärenden till distrikten 
Som ett led i att förbättra servicen till medlemmarna kommer Riks att hänvisa fler ärenden till 
distrikten. Det är också många ärenden som kommer in till Riks som distrikten har en större  
möjlighet att lösa då de kräver en närhet till föreningen.      
 
Utbetalning av medlemsavgifter 
På grund av ett fel i våra betalfiler gick aldrig den utbetalning som skulle skett 2021-12-14 ut till 
föreningar och distrikt. Vår leverantör har jobbat hårt för att lösa problemet. Vi räknar med att 
problemet kommer att vara löst under vecka 3.   



PRO INFORMERAR –  JANUARI  20222

Ordförandebrev januari 2022
Den 17-19 juni samlas PRO till kongress. Då sker val av ordförande, styrelse och revisorer.  
Det ska också fattas beslut om handlingsprogram, stadgar, medlemsavgift och om till kongressen 
väckta motioner.
Länk till ordförandebrev:  
https://pro.se/nyhetsarkiv/arkiv/2022-01-18-ordforandebrev-januari-2022.html

PRO:s prisundersökning 30 år
I år är det trettio år sen PRO:s prisundersökning startade. Att ha koll på matpriserna är lika aktuellt 
idag som för 30 år sen. Inte minst med tanke på de förväntade prishöjningarna på livsmedel och att 
alltför många pensionärer idag har svårt att leva på sin pension. Årets prisundersökning består av tre 
undersökningar i en. Butiksundersökningen som närmare tusen PRO-medlemmar från stora delar  
av landet har genomfört. Och undersökningen av matpriserna på nätet för både hemleverans och 
upphämtning i butik. 
 
Ett stort tack till alla prisundersökare, konsumentansvariga och personal som har hjälpt till med 
undersökningen! Se hela resultatet från PRO:s prisundersökning här:  
https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/pros-prisundersokning/prisunder-
sokningen-2021.html

Ändrade behörigheter i Harald och hemsidan
Den 1 mars 2022 kommer behörighetsstrukturen för medlemssystemet Harald och hemsidan 
(SiteVision) att ändras. Behörighetsstrukturen beskriver vilka behörigheter man har i respektive 
system utifrån det uppdrag man har registrerat i Harald. Utöver ändringarna i behörighetsstrukturen 
har antalet uppdrag reducerats, uppdragen har förtydligats och fått varsin uppdragsbeskrivning.

Syftet med förändringarna är att det ska vara enkelt att förstå vilka uppdrag som finns, vilken behö-
righet varje uppdrag har samt vad varje uppdrag innebär. Det är dessutom önskvärt att man har 
”rätt” behörighet, dvs varken för hög eller för låg i PRO:s IT-system. Slutligen är det viktigt för 
distrikten och PRO riks att kunna kommunicera riktat med ”rätt” person i föreningarna.

Man kan även fortsatt registrera flera uppdrag på en person.
En viktig förändring är att uppdraget Registeradministratör tar över den höga behörighet som  
Medlemsansvarig tidigare haft. Om Medlemsansvarig även framgent ska sköta både medlemsverk-
samhet och registeradministration registrerar man båda uppdragen på personen i Harald.

Den andra stora förändringen är att uppdraget Webbansvarig tas bort och inlemmas i uppdraget 
Webbredaktör. Båda dessa uppdrag har arbetat med överlappande saker. Endast Webbredaktörer  
och IT-utbildare kommer att kunna göra ändringar på hemsidan.

Utbildningsmaterialgruppen
Våren 2021 bildades Utbildningsmaterialgruppen (UMG), med deltagare från PRO riks och ett antal 
distrikt. Arbetsgruppens syfte är att ta fram en uppdaterad behörighetsstruktur, uppdragsbeskriv-
ningar, enhetliga utbildningsmaterial för medlemssystemet Harald, hemsidan och Microsoft 365 
(e-post, Teams) samt under våren sjösätta ett intranät för förtroendevalda. I höstas startades även en 
kassörs- och revisorsgrupp som jobbar för fullt med att ta fram uppdaterade utbildningsmaterial för 
kassörer och revisorer.

https://pro.se/nyhetsarkiv/arkiv/2022-01-18-ordforandebrev-januari-2022.html
https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/pros-prisundersokning/prisundersokningen-2021.html
https://pro.se/sa-tycker-vi/halsa-friskvard-och-konsumentpolitik/pros-prisundersokning/prisundersokningen-2021.html
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Medlemsutveckling
65-årsdata:
Vi upp data till de som fyller 65 år första kvartalet 2022. Jag kommer att skicka information på er 
distriktsmejl och till era medlemsansvariga så snart ni har tillgång till detta i Harald.

På pro.se/medlemsutveckling hittar ni 65-årsbrevet samt en extra sida där ni kan skriva in vad ni vill, 
den kan ni använda till flera sidor om det behövs.
Där hittar ni nu också slutrapporten från den kampanj som stöttat 65-årsbrevet under hösten på 
Facebook och Instagram.

Medlemsraketen och Medlemsansvariga:
Här har det blivit lite problem med mejladresserna så brev med datum för våren och hösten  
skickas under nästa vecka. 

Med vänliga hälsningar Åsa Nordenskiöld, medlemsutvecklare

Mindre format på PROpensionären nr 1 2022
På grund av en pappersarbetarstrejk i Finland och därmed akut brist på det papper vi vanligen 
trycker PROpensionären på, var vi tvungna att trycka PROpensionären nr 1 på det papper som  
stod att uppbringa. Det innebär att nr 1, med utgivningsdatum den 4 februari, kommer att ha ett 
något mindre format än vanligt. För att medlemsavin skulle få plats innanför inplastningen av 
tidningen har tryckeriets underleverantör gjort ett veck på avin. Nummer 2 kommer förhoppnings-
vis att tryckas på det vanliga papperet.

NYHETER FRÅN ABF 

Nytt studiematerial om smarta telefoner och appar
För att möta behovet av ökad kunskap inom den digitala världen och för att med hjälp av digitala 
verktyg underlätta vardagen så har ABF tagit fram ett studiematerial kring smarta telefoner och 
olika appar. ”Så fungerar det – Tips från den digitala världen” är ett grundläggande och enkelt 
material för  användning i studiecirklar. Det är skrivet av Kenneth Grannas från  
ABF Västernorrland, som under lång tid använt materialet lokalt med stor framgång. 

Materialet finns att ladda ner från ABFs webbutik:
https://webbutik.abf.se/product/0/0/0/488708-abf10720
Vill ni ha materialet utskrivet så kontakta er lokala ABF-kontakt. 

Förslagsvis kan detta material användas som en del i studiecirkel tillsammans med andra material. 
Till exempel med allt utbildningsmaterial som finns i pensionärsorganisationernas gemensamma 
Inte Ensam-projekt: https://inteensam.org/

I ABF-materialet finns också tips på fler material som kan användas, till exempel Utbildningsradions 
nya säsong av TV-serien ”Seniorsurfarna”. 

Vill ni starta en cirkel, eller ha mer information? Kontakta erat lokala ABF-kontor eller maila  
ABFs nationella samordnare Mikael Andersson på mikael.andersson@abf.se

https://pro.se/medlemsutveckling.html
https://webbutik.abf.se/product/0/0/0/488708-abf10720
https://inteensam.org/ 
mailto:mikael.andersson%40abf.se?subject=
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PRO FOLKHÖGSKOLA 

PRO Folkhögskola 
Inbjudan till vårens kurser på PRO Folkhögskola i Gysinge.
Mer information om kurserna finns på vår hemsida www.profolkhogskola.se. 
Där kan du också anmäla dig till kurserna.

Du kan också mejla till kurser@pros.fhsk.se eller ringa tel 0291-212 23, kl 10-12 och 13-15 helgfri vardag 
för att få en anmälningsblankett. 
Bilaga 1: Inbjudan till vårens kurser!

PRO MERVÄRDE 

Koll på juridiken ger dig trygghet i livet

Livets berg-och-dalabana är oförutsägbar. Euforiska höjder kan lika snabbt bytas ut
mot oanade branter och desorienterande looper, så se till att du är väl fastspänd. Familjens jurist har 
lång erfarenhet av familjerätt och jobbar ständigt med att göra livet tryggare och enklare. I glädje, sorg 
och allt däremellan. 

Under februari erbjuder de dig som medlem:
· 50% rabatt på juridiska digitala dokument
· Paketpris testamente + framtidsfullmakt med jurist: 6 000 kr (värde 7 898 kr)
· Förvaring av testamente: 995 kr (värde 1 995 kr

Ta del av det unika erbjudandet via PROmervärde.se

Börja året med en energiboost - 30% rabatt på träning hos Actic och fri startavgift

Vad du än tränar för är du välkommen till Actic. På deras drygt 120 gym över hela landet erbjuds ett 
stort träningsutbud med gym, gruppträning och personlig träning. På många av deras anläggningar 
ingår även simning och bad. Som Actic-medlem får du även tillgång till över 280 onlinepass i Actic 
Anywhere som du hittar i deras Actic app.

Just nu* erbjuder de dig som medlem 30% rabatt på deras 12-månaders medlemskap och fri startavgift 
(värde 549 kr). Kom i gång med din träning på Actic idag!

Mer information om erbjudandet och kampanjkoden hittar du på PROmervärde.se
*Erbjudandet gäller 1 januari – 28 februari 2022.

Med Mastercard blir ditt medlemskort ännu bättre!
Som medlem i PRO kan du ansöka om att uppgradera ditt medlemskort med Mastercard. Då har du ett 
betal- och kreditkort utan årsavgift med mängder av förmåner och dessutom riktigt bra villkor om du 
vill dela upp betalningen. Ansökan gör du på PROmervärde.se

Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 22 februari 2022.

https://profolkhogskola.se/kurser-3/
https://promervarde.se
https://promervarde.se
https://promervarde.se

