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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. 

PRO uppmanar distrikt och föreningar – skänk pengar till äldre i Ukraina
Rysslands angrepp på Ukraina angår oss alla. Strider har nu pågått i en månad och situationen för 
befolkningen förvärras för varje dag som går. Tyrbota, PRO:s samarbetsorganisation i Ukraina, 
uppger att situationen för de äldre i landet är förtvivlad. 

Läs mer om Tyrbota och situationen i Ukraina på PRO.se

Skänk pengar till äldre i Ukraina genom Help Age International – alla bidrag är välkomna. 

Senaste nytt om Harald
Ny avisering medlemsavgift i april
Under april månad aviseras nya medlemmar som tillkommit efter den 16 december samt  
påminnelser. Den 16 december togs all aviseringsinformation ut inför årsaviseringen. Den längre 
ledtiden beror på att PRO skickar ut ett stort antal avier som ska tryckas och paketeras tillsammans 
med tidningen. 

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)   
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Sammanslagningar och nedstängningar av föreningar 
När en förening läggs ned eller slås ihop med en annan förening gäller följande arbetsgång:
• Föreningen tar kontakt med distriktet och begär att få läggas ner.
• Distriktet skickar dessa uppgifter till Riks förbundssekreterare som lägger fram begäran om 
 nedläggning till kommande Riks styrelse för beslut.
• Riks styrelse bifaller eller avslår begäran.
• Vid bifallen begäran så skickas beslutet till Riks systemförvaltare.
• 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 april 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 till de som inte betalat sin avgift i samband med årsaviseringen skickas ut samtidigt. 

PRO:s Intranät – två nya manualer
Nu har intranätet varit igång i drygt en månad. Gå gärna in och bekanta er med hur det är uppbyggt 
och var man hittar manualer med mera.

De senaste nytillskotten är manualer för Microsoft 365 (bland annat e-post och molnlagring) respektive 
Teams (digitala möten).
Intranätet kan nås på två olika sätt. Antingen loggar man in i Harald och klickar på knappen ”Till 
intranätet” i vänstra menyn. Eller öppnar man valfri webbläsare och skriver in www.pro.se/intranatet. 
För att hitta de två manualerna på intranätet, klickar du på Kontoret, Microsoft 365 och slutligen 
knappen ”Dokument”.

Kampanj - Namninsamling
PRO:s viktigaste intressepolitiska fråga just nu är att den allmänna pensionen måste höjas. De senaste 
åren har pensionerna halkat efter lönerna och många som går i pension ser sin inkomst halveras. Vi 
menar att alla måste kunna leva på sin pension. För att det ska bli möjligt måste mer pengar tillföras 
pensionssystemet.

Förra veckan startade PRO en namninsamling för höjda pensioner som ska pågå nästan hela vägen 
fram till valet. Det finns en kampanjsajt på namninsamling.pro.se där man kan fylla i namn och epost-
adress. Men det finns också listor att ladda ner listor att skriva ut för insamling av namnunderskrifter 
på papper. De fysiska listorna ska vara PRO tillhanda senast den 31 augusti.

Listorna för utskrift bifogas här som pdf men går också att ladda ner från intranätet.  
Bilaga: Namninsamling - Höj den allmänna pensionen!

Trippelskrapet
Vårt lotteri PRO Trippelskrapet undersöker just nu intresse för och möjligheterna att hitta en bra digital 
lösning för inlösen av vinstlotter, då detta är en fråga som blir mer och mer aktuell. Av den anledningen 
kommer ett antal lottprenumeranter att inom kort få frågan om att delta i en enkätundersökning 
angående bland annat internetvanor. Enkäten skickas postalt till några deltagare och via e-post till 
andra. Om du får frågan hoppas vi att du vill och har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen 
framåt!

Har du frågor kontakta gärna Johanna Hållén, johanna.hallen@pro.se
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Chans att skrapa fram upp till 1 000 000 kronor
Trippelskrapet är PROs egna skraplott där du har chans att skrapa fram upp till 1000000 kronor!  
Ett lottpaket på 8 st lotter kostar 200 kr per månad och just nu får du ett presentkort på ICA, värde  
400 kr, när du betalat din tredje månad. Massvis av vinstchanser samtidigt som du stöttar PROs 
viktiga arbete. Läs mer här

Medlemsutveckling
Ta chansen att bli pilotförening
Ha ögonen på föreningens infomail nästa vecka för då kommer formuläret som ger just er förening 
chansen att bli en av PRO:s 10 ”pilotföreningar”. Pilotföreningar blir de föreningar som har ett starkt 
engagemang och framtidsvisioner. Föreningarna kommer att få extra stöd och extra möjligheter att 
utveckla sina visioner, de kommer att skapa grunden för vår inspirationsbank och få chansen att tävla 
om att vinna pris som ”årets pilotförening”. 

5-årig strategi för medlemsutveckling
För att lägga en bra grund till en längre medlemsstrategi och för att färdigställa medlemsresans 
process, dvs hur en ny medlem tas i emot i alla steg, sammanställer vi just nu de äldre undersökningar 
som gjorts av PRO och kompletterar med några nya.
 
Fredagen den 18 mars gick det ut ett frågeformulär via mejl till alla förtroendevalda.
Måndagen den 21 gick det ut ett annat frågeformulär till alla medlemmar som har angett mejladress. 
För er information och för att kunna se alla frågor vi har ställt så har ni fått bägge dessa länkar till er 
infomejl. Vi kommer att arbeta med detta underlag i Medlemsraketen.

Syftet med samarbetsprojektet raketen finns beskrivet i bifogat dokument:
Bilaga: Medlemsraketen 2022 - Ett samarbete mellan PRO:s föreningar, distrikt och rikskansli

Utskick av 65-årsbrevet
På grund av genomgång kring GDPR och säkerheten med personuppgifter har tyvärr utskicket blivit 
ytterligare försenat. Det kommer inom kort finnas tillgängligt för er. 

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. Ni kommer snart att få tillgång till bättre och lättare 
digitala grafiska mallar.
 
Vårkampanjen kommer att ske i samband med vår namninsamling inför valet för högre pensioner. 
Jag återkommer jag med mer om detta i nästa PRO Informerar. Vill ni ha förhandsinformation så 
fråga gärna den medlemsansvarige eller utsedd raketforskare i ert distrikt.

Kolla in propensionaren.se
Nu har vi lanserat tidningen PROpensionärens nya hemsida.
På propensionaren.se kommer den som har tillgång till digitala verktyg bland mycket annat att  
kunna läsa nyheter och reportage som är skrivna unikt för webben, liksom artiklar ur papperstidningen. 

Dessutom återinför vi den populära PROkontakten på webben – alltså i digital form. Där kan 
PRO-medlemmar som har tillgång till en dator eller liknande själv annonsera gratis under rubrikerna 
”Bekantskap”, ”Efterlysning” och ”Ressällskap”, eller själv svara på en annons. Redaktionen har 
tyvärr inte möjlighet att ta emot kontaktannonser eller svar via brev eller mejl.

En annan nyhet är att tidningens omtyckta korsord nu kan lösas digitalt, direkt på skärmen, eller 
skrivas ut för den som har en skrivare hemma och föredrar att lösa på papper. Men det går förstås 
fortfarande bra att lösa korsorden genom att fylla i dem i papperstidningen och att skicka in kryss- 
kupongen med vanlig post.
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Vi har också lyssnat på alla medlemmar som hört av sig och önskat att det ska gå att läsa ett nyutkom-
met nummer av PROpensionären digitalt, som e-tidning. Via den nya hemsidan, propensionaren.se är 
detta nu möjligt för alla som är medlemmar i PRO.

Samtidigt som vi gör denna digitala satsning fortsätter vi vårt arbete med att utveckla papperstidning-
en, som även i fortsättningen kommer att skickas ut med post till alla medlemshushåll åtta gånger per 
år, precis som vanligt.

Gå gärna in på vår nya hemsida, propensionaren.se, och tipsa släkt, vänner, bekanta och andra 
PRO-medlemmar om att sidan nu ligger uppe på nätet. Tack på förhand.

Nytt nummer av PROpensionären ute nu
I PROpensionären nr 2/22 kan du läsa om hur roligt och givande det är att vara aktiv i en PRO-styrelse. 
Dessutom: Så blir du mer källkritisk, möt våren i vackra Västergötland, Att återhämta sig från sorg, 
Ditt påskpynt kan vara värt tusenlappar, Viktigt hålla koll på blodtrycket, Fågelskådning för nybörjare 
– och mycket mer.

Missa inte heller PROpensionärens nya hemsida, propensionaren.se, och PROpensionären på Face-
book, sök på ”Tidningen PROpensionären”.
Nästa nummer av PROpensionären, nr 3/2022, utkommer den 6 maj.

PROpensionären ökar antalet läsare
År 2020 hade PROpensionären 226 000 läsare, under 2021 ökade det antalet.
Det visar den senaste mätningen från ORVESTO Konsument 2021:Helår. Ökningen är visserligen 
blygsam, från 226 000 läsare år 2020 till 227 000 läsare år 2021, alltså en ökning med 1 000 läsare. Men 
med tanke på att många tidskrifter tappar läsare är det ändå ett glädjande besked för PROpensionären 
och PRO.

Under samma period, 2020-2021, minskade PROpensionärens TS-kontrollerade upplaga med 14 500 
ex, från 266 500 ex till 252 000 ex. Det innebär alltså att tidningen håller ställningarna genom att öka 
antalet läsare trots att upplagan sjunker. Den vikande upplagan beror i sin tur på att PRO tappat 
medlemmar under den aktuella perioden. Noterbart i sammanhanget är också att Orvesto endast 
mäter läsare upp till 80 år, vilket innebär att det verkliga antalet läsare var betydligt högre under år 
2021 än 227 000, sannolikt hade PROpensionären då cirka 280 000 läsare. Dessutom läses varje num-
mer av flera läsare.

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. 
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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

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: Inbjudan till vårens och sommarens kurser!

PRO MERVÄRDE

Medlemsrabatt på däck och fordonstjänster hos Euromaster
Euromaster är en ny samarbetspartner till PRO Mervärde och erbjuder allt inom däck och  
fordonsservice på 100 anläggningar över hela landet.

De erbjuder dig som medlem i PRO en rabatt på följande produkter och tjänster:
Premiumdäck från Goodyear: Vid köp av däck från Goodyear erbjuds du 15% rabatt.
Rabatten gäller på ord. pris och kan inte kombineras med andra kampanjer.
Använd kampanjkoden på PROmervärde.se för få rabatten när du köper online från
euromaster.se

Däckhotell: Enkelt och praktiskt - checka in däcken på något av våra däckhotell.  
Vi lämnar 15% rabatt på däckhotell i mån av plats.
Bilservice: Kör säkert i sommar! 20% rabatt på Basservice hos de verkstäder som utför bilservice, ring/
besök din lokala verkstad för bokning. Basservice omfattar olja (upp till 4 liter), oljefilter, oljeplugg, 3 
liter spolarvätska samt fordonskontroll.

Villkor
Använd kampanjkoden på PROmervärde.se när du handlar däck på euromaster.se och visa upp ditt 
medlemskort vid köp på verkstad. Lokala avvikelser kan förekomma.
Erbjudandena gäller t o m 2022-12-31

Med Mastercard blir ditt medlemskort ännu bättre!
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 26 april 2022.


