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PRO informerar februrari 2022
Välkommen till februari med PRO.Tillsammans möter vi vintern.

Redaktörer:  Frida Enroth & Anneli Nygårds
Bilder:   Ola Nilsson, Anneli Nygårds, Mostphotos, PRO Mervärde & PRO Folkhögskola
Mottagare:  Föreningar, samorganisationer och distrikt 

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

PRO-kongress
Kongressen är PRO:s högsta beslutande organ. Nästa kongress är om fyra månader, närmare 
bestämt den 17-19 juni. Denna gång hålls kongressen på Scandic Infra City, Upplands Väsby, strax 
norr om Stockholm.

Kongressen kommer besluta om nytt handlingsprogram, nya stadgar, behandla de 131 motioner 
som inkommit från medlemmar, föreningar, samorganisationer och distrikt. Dessutom ska beslut 
om medlemsavgift fattas och ny styrelse ska utses.

200 valda kongressombud tillsammans med 40 representanter från distrikten och 11 ledamöter från 
styrelsen fattar beslut på kongressen. Kongressombuden ska väljas på distriktens årsmöten i vår.

Vill du veta mer, ta gärna kontakt med distriktet så berättar de om hur distriktets arbete inför 
kongressen ser ut, eller läs mer på www.pro.se

Senaste om Harald
Information om hur processen ser ut just nu för sammanslagningar och nedstängningar av 
föreningar.
1. Föreningen tar kontakt med distriktet och begär att få läggas ner. 
2. Distriktet skickar dessa uppgifter till Riks förbundssekreterare som lägger fram begäran om  
 nedläggning till kommande Riks styrelse för beslut. 
3.  Riks styrelse bifaller eller avslår begäran. 
4.  Vid bifallen begäran så skickas beslutet till Riks systemförvaltare. 
5.  Systemförvaltaren tar kontakt med berört distrikt för att lösa det praktiska tex: Flytt av 
 medlemmar, vidarebefordran av föreningsmail, datum för nedstängning i medlemssystemet
 samt hemsida. 
PRO Riks kommer att se över processen under 2022. 

Medlemsavgifts avisering mars  
Under mars månad skickas en avisering för nya medlemmar som tillkommit efter den 16 december. 
Det var den 16 december som alla uppgifter togs ut inför årsaviseringen. Information som inkommit 
efter det datumet kom därför inte med i årsaviseringen. Vissa medlemmar som har ändrat sitt 
medlemskap, t ex bytt förening, och som har mer än 50 kronor att betala kommer då att få en avi. 
Påminnelsen för 2022 är planerad att skickas ut under april.

PRO:s Intranät
Den 22 februari så öppnar vi dom första delarna till PRO:s nya intranät. Till en början kommer ni 
hitta information om medlemssystemet Harald, PRO Informerar och uppdragsbeskrivningar, 
Intranätet kommer att uppdateras löpande med dokumentation och information om bland annat 
Webbsidan, manualer och kalendarium för centrala utbildningar.
 
För att komma åt Intranätet så loggar ni in i Harald och klickar på knappen ”Till intranätet”  i 
vänstra menyn.
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Information om årsaviseringen  
Nu har medlemsavin för 2022 skickats ut tillsammans med första numret av PROpensionären.  
Detta gjordes i början av februari månad. I den försändelsen är också medlemskortet med. För de 
medlemmar som tidigare har betalat sin medlemsavgift för 2022 kommer då bara att få ett medlems- 
kort tillsammans med tidningen. Medlemmar som avslutat sitt medlemskap under december och 
januari månad och ändå fått en medlemsavi, kan bortse ifrån denna. Förändringar i medlemskapet 
under denna period framgår inte på avin och de får avvakta nytt utskick. Med anledning av att 
årsaviseringen nu skickats ut, är det många som ringer till oss. Detta medför stundtals långa väntetider 
på både telefon och mail och vi ber om ert överseende. För snabbare handläggning går det även bra 
att kontakta sitt distrikt.

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 förtjänst-
tecken. 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, samorganisationen
 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: https://pro.shop.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.

Nytt remissyttrande
PRO har svarat på ett remissvar om att bostadstillägget kommer att höjas fr.o.m. augusti, utöver den 
höjning som infördes vid årsskiftet. Vi välkomnar självklart att bostadstillägget höjs ytterligare 
eftersom det ger en välbehövlig förstärkning av ekonomin för personer med låg pension, inte minst 
kvinnor.”
Bilaga 1: Remissyttran över promemorian höjt bostadstillägg och höjt minimibelopp av avgifter enligt 
socialtjänstlagen
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PRO:s riksmästerskap och nationella evenemang 2022
PRO:s riksmästerskap genomförs i fem grenar under året: orientering, golf, boule, bowling samt den 
populära frågesportstävlingen PROvetarna. Dessutom genomförs PRO:s nationella friluftsdag för 
tredje gången. Mästerskapen genomförs i både lag- och singelklasser och föregås ofta av uttagningar 
på både förenings- och distriktsnivå. 
 
Datum för årets mästerskap och nationella evenemang:
17 maj:   PROvetarna riksfinal 2021 i Stockholm
17–18 augusti:  Orientering i Köping
1 september:   PROvetarna regionfinaler på fem platser i landet
12–13 september:  Golf på Gotland och När golfklubb
17–18 september:  Boule på Gysinge Herrgård
22 september:   PRO:s nationella friluftsdag 
5–6 oktober:   Bowling på Superbowl i Nyköping
1 november:   PROvetarna riksfinal i Stockholm

Inspirationsmaterial för studieverksamhet
Materialet har uppdaterats med en rad nya uppslag rörande exempelvis smarta telefoner, klimatet, 
pandemin och pensionsrapporten.

Här finns inspirationsmaterialet: https://mcusercontent.com/f5bacc9da7bca49833236651e/files/e33c-
cd0f-47f8-9abe-d338-3d18fd95706b/PRO_inspirationsmaterial_fo_r_studiecirklar_22_02_14.pdf

Aktivitetsrapportering satt på paus
Fram till år 2019 fyllde föreningarna, samorganisationerna och distrikten i en aktivitetsrapport i det 
dåvarande medlemssystemet Hjördis.

När PRO bytte medlemssystem till Harald fanns inte aktivitetsrapporteringen med. Innan aktivitets-
rapportering i någon form återinförs måste en genomlysning göras så att resultatet blir relevant. 
Någon aktivitetsrapportering för 2021 kommer inte att ske.

Höj den allmänna pensionen
PRO har tillsammans med SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden sedan tidigare tagit fram 
rapporten ”Höj den allmänna pensionen”. Nu finns också en studiehandledning och fördjupnings-
materialet ”Pensionsskolan”!

Studiehandledningen utgår från rapporten ”Höj den allmänna pensionen” och går igenom hur 
dagens pensioner fungerar, varför de är för låga och vad vi kan göra åt det. ”Pensionsskolan” är ett 
material med fakta om pensionssystemet för den nyfikna. 

På ABF:s folkbildningsdagar ”Ordet är fritt” håller PRO ett seminarium kring denna fråga. Tiden för 
seminariet är 19/5 kl. 12.45-14.45. Medverkande är: Christina Tallberg, Jan Andersson, Marie Näslund, 
Mikael Andersson. Moderator: Johanna Hållén. Välkomna till en snabbcirkel i valets viktigaste fråga 
– PENSIONERNA.

Unik akademisk kurs om och för äldre
CASE bjuder in till två fysiska kursträffar om äldrefrågor; 2 och 28 mars i Lund. Stig Ålund, PRO 
Skåne, är ordförande i CASE brukarråd, tillika distriktskassör i Skåne.
Läs mer om Stig Ålunds uppdrag: https://news.cision.com/se/lunds-universitet/r/nya-hedersdokto-
rer-vid-medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet,c3466628

Bilaga 2: PM_äldreforskning
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Medlemsutveckling
65-årsdata:
Vi har varit tvungna att skriva ett nytt avtal med Spar angående så kallat 65-årsdata. Adresser på  
de som fyllt eller fyller under första halvåret kommer er till handa så snart vi får tillgång till data.  
Jag kommer att informera er så snart vi implementerat data 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.

Medlemsraketen:
Har dragit i gång och det första startmötet med Medlemsansvariga har hållits. Nästa vecka, V8,  
har ”Raketforskarna” sitt första möte.

Medlemsansvariga ses igen den 2 mars

Vi kommer att ha en digital kampanj i vår och vi tittar just nu även på att hitta ett bra sätt att få i  
gång ”Värva en vän”. Allt förankras i Medlemsraketen där alla distrikt har möjlighet att ha två 
representanter.

Med vänliga hälsningar Åsa Nordenskiöld, medlemsutvecklare

NYHETER FRÅN ABF 

ABFs folkbildningsdagar närmar sig
Snart är det dags för ABFs folkbildningsdagar, Ordet Fritt 2022. På Ordet Fritt samlar vi förenings- 
aktiva, studieansvariga och folkbildare för att utvecklas tillsammans. Vi erbjuder ett späckat  
program med workshops, seminarier, prova-på och föreläsningar i ämnen som föreningsutveckling, 
pedagogik, ledarskap, aktuella samhällsfrågor, kultur och mycket mer. Är du cirkelledare eller 
förtroendevald hos ABF betalar du dessutom bara halva deltagaravgiften - och det är möjligt att  
delta en, två eller alla tre dagar. 
 
Ordet Fritt arrangeras den 18-20 maj i Gävle och är en möjlighet till såväl fortbildning som  
gemenskap. Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan till era lokala och regionala föreningar/ 
avdelning/distrikt.
Sista anmälningsdag är den 31 mars.
 
Hoppas vi ses där!
 
Mer information om Ordet Fritt och program hittar ni på www.abf.se/ordetfritt
Anmälan: https://mcusercontent.com/f5bacc9da7bca49833236651e/files/fc3e43d6-e65c-aea2-9f1e-
55e515bd5c35/Ordet_Fritt_2022.pdf

PRO FOLKHÖGSKOLA 

PRO Folkhögskola 
Aktuella kurser i vår och sommar 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 3: Inbjudan till vårens och sommarens kurser!
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PRO MERVÄRDE

Månadens erbjudande mars – Odla.nu
Skapa din egen gröna oas där du kan njuta av egen odlat att äta, dofta och att se på. Endast ett par 
plantor kan göra stor skillnad för att ge uteplatsen det där lilla extra.

Hos Odla.nu finns massor av inspiration för att komma i gång med allt ifrån frösådd till växtval,  
precis lika heltäckande som deras sortiment.

Under mars erbjuder de dig som medlem i PRO 15% rabatt på fröer och växter. Ta del av erbjudandet 
via PROmervärde.se

20% rabatt på nya upplevelser hos Nordic Choice Hotels
Nordic Choice Hotels erbjuder alltid alla medlemmar i PRO rabatt, och just nu får du som önskar 
miljöombyte 20% rabatt på hotell fram till och med 30 april 2022.
På Clarion Collection Hotel ingår fika, kvällsmat och frukost – för maximal bekvämlighet. Valet är ditt! 
Du får 20% rabatt oavsett vilket Nordic Choice Hotel du än väljer. Boka via PROmervärde.se

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 29 mars 2022.


