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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 nytt om Harald
Information om Nästa avisering 
Under juni månad skickas avier till nya medlemmar och de som inte har betalat medlemsavgiften. 
SPAR – Förändringsrapport 
Den 2 Maj uppdaterade vi samtliga efternamn och adresser i systemet. Detta har medfört att om ni väljer 
att ta med 2022-05-02 i rapporten förändringsrapport så kommer ni att få upp i princip alla era medlemmar. 
Föreningsbyte - byte av medlemskap 
När en medlem önskar byta medlemskap eller förening så är det viktigt att detta meddelas och hanteras 
av Medlemsservice. Vi vill också påminna om att ett medlemskap inte byts per automatik när medlem-
men flyttar. 
Avsluta medlemskap 
När en medlem begär utträde så är det viktigt att fråga om medlemmen har fler medlemskap och om 
även dom ska avslutas, detta är speciellt viktigt för att de inte ska gå miste om t.ex. försäkringar som är 
kopplade till PRO. Alla utträden ska meddelas till distriktet eller medlemsservice, om inte det görs ligger 
medlemskapet kvar under hela året. Har medlemmen fått en avi nyligen som dras via autogiro så måste 
medlemmen själv kontakta sin bank och avsluta autogirot för att undvika dragning. 
Behörighetsändring för Medlemsansvarig 30 Juni 
Den 30 Juni förändras behörigheten för alla med uppdraget Medlemsansvarig, och uppdraget Registe-
radministratör kommer istället ha full behörighet i medlemssystemet. Anledningen till förändringen är 
att öka säkerheten för våra medlemmars personuppgifter och säkerställa att varje uppdrag bara har den 
behörigheten som krävs för att genomföra sina uppgifter. 

Om föreningsstyrelsen önskar att Medlemsansvarige har full behörighet i medlemssystemet så upprättar 
ni uppdragen Registeradministratör och Medlemsansvarig på den förtroendevalde.  På PRO:s intranät 
så hittar ni mer information om behörigheter samt manualer. www.pro.se/intranatet 

Information om Kivra hur det fungerar  
Just nu får vi många frågor om digitala avier i Kivra. Har du beställt ett digitalt vaccinationsbevis eller 
valt att få din deklaration digitalt får du per automatik dina avier och fakturor via Kivra från alla företag, 
organisationer och myndigheter som är anslutna till tjänsten. Du kan enkelt ändra hur du vill får din 
post i Kivras app. 

Om du inte vill få din avi från oss i din digitala postlåda kan du enkelt ändra det i inställningarna i Kivra. 
•    Logga in i Kivra 
•    Tryck på meny och välj inställningar 
•    Välj kategori: Brev 
•    Leta fram Pensionärernas riksorganisation som avsändare 
•    Avmarkera digital post från avsändaren 

För mer information kontakta Kivra på 0770-45 70 00
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Webbinarium om Sund hemberedskap och Att hantera oro
PRO:s riksorganisation och ABF anordnade den 4 maj ett inspirerande webbinarium som spelades in. 
Markus Poletti, expert på krisberedskap, pratade om ”Sund hemberedskap” och Susanne Rolfner Suvan-
to, expert på äldres psykiska hälsa, om ”Att hantera oro”.

Tanken är att föreningarna ska kunna visa det inspelade webbinariet som ett underlag både för viktiga 
samtal och som inspiration till hur man kan tänka och göra skillnad, både som individ och i föreningen. 
Filmen är ungefär en timma och innehåller två föreläsningar. Till webbinariet finns en presentation med 
information och användbara länkar.

Länk till webbinariet: https://pro.se/intranatet/centrala-utbildningar.html

Medlemsvärvning
Det händer mycket under ämnet medlemsvärvning just nu. Här kan du läsa mer om hur du bland annat 
loggar in och gör egna värvarfoldrar, om tryckta värvarfoldrar som kommer att skickas ut till distrikten, 
hur du tar ut 65-årsdata mm. På intranätet, via länken här hittar du nu detta:

1.    Samarbetsprojektet Medlemsraketen 
2.    Pilotföreningar
3.    Digitalt mallverktyg för rekryteringsfoldrar mm
4.    Kampanjer

1. Samarbetsprojektet ”Medlemsraketen”
Riks och representanter för distrikten arbetar gemensamt i ett 5-årsprojekt, ”Medlemsraketen”, för att 
PRO som organisation ska växa. 

I ”Medlemsraketen” möts riks och någon representant från delaktiga distrikt varje vecka, under våren 
2022, på onsdagar mellan kl 13-15. Under hösten kommer vi att ses varannan vecka. Fram till nu har vårt 
arbete resulterat i att vi lagt basen för den 5-årsstrategi som kommer att sjösättas 2023. 

2. Pilotföreningar
I Medlemsraketen kommer det, under det första året, att ingå tio så kallade ”Pilotföreningar”. Dessa tio 
kommer att utses utifrån de underlag de skickar in och det projekt de vill driva inom sin förening. Syftet 
är att uppmuntra nya idéer och att lägga grunden för PRO:s digitala idébank. En förutsättning är att de 
har möjlighet att vara med och driva sitt projekt på något sätt. Anmälan har fått förlängd sluttid och 
stängs den 10 juni.
Uppmuntra gärna alla inom organisationen att gå in på länken och fylla i formuläret.

3. Digitalt mallverktyg 
Nu har vi startat upp ett digitalt mallverktyg för distrikt och föreningar. I det kan ni gå in och skriva ut 
material utifrån givna grafiska mallar. Distrikten har röstat fram vilka som behövs samt en prioriterings-
ordning för skapandet av dem.

4. Kampanjer
Namninsamlingen:
Tryckt medlemsvärvarfoldrar, med inriktning på våra politiska budskap och vinningar, att ta med ut vid 
namninsamling kommer att skickas till alla distrikt under denna och nästa vecka. Antalet är anpassat till 
distriktets antal föreningar. Distrikten får själva distribuera ut dessa. Separat mejl med info om detta 
skickas till distrikten denna vecka.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UCdMtVqqREK0Pq4NpjqzKnmU3VtRULRBtGQqR7d_bo9UQTRBOEdDRTM4N081RlRJNEM5QjBSU1IwQy4u
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Foldern finns även inne i det digitala mallverktyget, för de som vill skriva ut själva eller skicka till eget 
tryckeri. Inom någon vecka kommer ni även att kunna beställa fler ex inne i mallverktyget, via det 
tryckeri vi gjort upphandling med. Ni har alltså snart möjlighet att beställa fler av de tryckta foldrarna 
men då får ni ta kostnaden själva.

För att stötta er i arbetet med namninsamlingen kommer en stor kampanj att starta på Facebook och 
Instagram denna eller nästa vecka. Kampanjen pågår fram till slutet av augusti.

65-åringen:
Nu finns data i Harald över alla som fyllt eller fyller under första halvåret 2022. Vi har tillgång till dessa 
data till den 9 augusti. Sedan kommer data för fjärde kvartalet 2022 att läggas in och de för de första två 
kvartalen att tas bort.

Till detta finns en folder-mall, som ni kan anpassa efter era egna behov, inne i mallverktyget. Där kan ni 
ändra avsändare och skriva in egen text från er förening. Se hur ni går tillväga ser ni under rubriken 
”Digitalt mallverktyg” .

All information om hur du går till väga för att hämta 65-årsdata eller mer kring arbetet med  
medlemsvärvning finns nu på PRO:s interna sidor pro.se/intranatet/medlemsutveckling

Namninsamling – Höj pensionen!
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.

Just nu pågår en namninsamling för höjda pensioner. Insamlingen avslutas straxt innan 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 (bilaga 1) som pdf men går också att ladda ner från intranätet. 

Inspirationsmaterial för studieverksamhet i PRO
PRO riks har tagit fram ett omfattande inspirationsmaterial (presentation) för dig som vill starta studie-
verksamhet och behöver intressanta uppslag. Materialet har i denna version kompletterats med infor-
mation om Webbinariet om Sund hemberedskap & Att hantera oro, Handledning för reseansvariga, 
boken Hela livet, Försök inte lura mig.
 
Kontakta din lokala ABF-avdelning för att diskutera hur ni kommer igång med en studiecirkel.

Länk till inspirationsmaterialet på PRO:s intranät
 

Ny handledning för PRO:s reseansvariga  
Nu är PRO:s nya handledning för reseansvariga klar. Så glädjande! Den är tänkt som ett stöd för alla 
som är inblandade i reseverksamheten. Resandet i alla dess former är väldigt uppskattat bland PRO:s 
medlemmar. Det är också ett bra sätt att välkomna nya medlemmar in i gemenskapen. 
 
I handledningen har vi samlat kunskap och erfarenheter som är viktiga när det är dags att planera  
kommande resor. Både för dig som är ny och för dig som varit med ett tag.
 
Ett stort och varmt tack till Eva-Lise Berglund, PRO Hofors, Åke Söderman, PRO Gävleborg,  
Lena Ottosson, PRO Örebro, och Grand Tours som alla har bidragit stort.

Här hittar du den nya handledningen på PRO:s intranät

http://pro.se/intranatet/medlemsutveckling
https://pro.se/intranatet/ditt-uppdrag.html
https://pro.se/intranatet/ditt-uppdrag.html
https://pro.se/intranatet/ditt-uppdrag.html
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IT-handledarlaget startas upp i höst
Efter sommaren kommer distrikten att kunna ansöka om att IT-handledarlaget ska komma till distriktet 
och hålla utbildning för föreningarna i medlemssystemet, hemsidan och Microsoft 365. Mer information 
om hur man ansöker kommer i nästa PRO informerar.

Prata med nära och kära om bedrägerier!
Polisen vill få fler att prata bedrägerier med äldre. Bedrägerier mot äldre ligger fortsatt på en hög nivå och 
polisen uppmanar nu fler att engagera sig för att förebygga brott – ung som gammal, i vänskapskretsen 
och inom familjen.

I dagarna lanseras ett nytt material med korta filmer som hjälp för detta. Till filmerna finns även en 
samtalsguide med frågor att diskutera. Materialet är ett viktigt komplement till mötespaketet 
”Försök inte lura mig!” som PRO har varit med att ta fram.

Länk till film på polisens hemsida

Missa inte PROpensionärens nyhetsbrev!
Nu kan du anmäla dig till nyhetsbrevet så du inte riskerar att missa något av allt spännande innehåll på 
tidningens nya hemsida. Brevet, som är kostnadsfritt, kommer inledningsvis i samband med ett nytt 
nummer av tidningen. I höst blir kommer utskicken var 14:e dag.

Du anmäler dig här: Nyhetsbrev | PROpensionären (propensionaren.se)
Tipsa gärna dina medlemmar om nyhetsbrevet!

NYHETER FRÅN PRO FOLKHÖGSKOLA

PRO Folkhögskola 
Aktuella kurser i höst på PRO Folkhögskola i Gysinge, se bilaga 2

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.

NYHETER FRÅN ABF

Rabatterat pris på digitala körsångs-lösningar
ABF har inlett ett samarbete med We Are Voice, en digital musiktjänst för att öva stämsång. Tjänsten finns 
tillgänglig i datorn och som en app i din mobil eller surfplatta. Där kan du ta del av tusentals körarrange-
mang i alla genrer, med noter och text synkade med separata stämfiler. Du kan också samla hela körens 
repertoar genom att ladda upp egna arrangemang och dela med gruppen.
 
Om du genomför körverksamhet i samarbete med ABF och vill använda We Are Voice så har du möjlig-
het att få tillgång till en prenumeration på tjänsten till ett rabatterat pris. Hör av dig till den verksamhets-
utvecklare hos ditt lokala ABF som du har kontakt med för att få veta mer.
 
Har du frågor om tjänsten We Are Voice, läs mer på wearevoice.se eller maila till kontakt@wearevoice.se 
eller kontakta Mikael Andersson på ABFs förbundsexpedition mikael.andersson@abf.se

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/prata-med-nara-och-kara-om-bedragerier/?fbclid=IwAR02BDVD_NHomjkhADtZ5gWQnasO8-4Mdw3bfOUKex1xvOyIV1oekQYUZPc
https://propensionaren.se/nyhetsbrev/
mailto:kontakt%40wearevoice.se?subject=
mailto:mikael.andersson%40abf.se?subject=
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PRO MERVÄRDE

15% rabatt hos Euroflorist 23–29 maj
Ta tillfället i akt att visa din mor eller någon annan betydelsefull person i din närhet uppskattning med en 
härlig blombukett.

Under perioden 23–29 maj inför Morsdag erbjuds alla medlemmar i PRO en extra bra rabatt på blom-
buketter från Euroflorist.

Logga in på PROmervärde.se för att hämta rabattkoden som ska uppges vid köptillfället på euroflorist.se 
för att ta del av rabatten.

30% rabatt på slipade solglasögon hos Synoptik
Solen har sköna men starka strålar, så ta hand om din ögon med ett par riktigt bra solglasögon. 
Synoptik erbjuder alla medlemmar i PRO 30% rabatt på slipade solglasögon och gratis synundersökning 
innan kl 12 i samband med köp av glasögon.
 
Läs på PROmervärde.se hur du tar del av deras erbjudanden.

Med Mastercard blir ditt medlemskort ännu bättre!
Ett av dina medlemserbjudanden är att du kan ansöka om att uppgradera ditt medlemskort till  
PRO Mastercard – utan årsavgift. Kortet ger dig bland annat en köpförsäkring som ger ett extra skydd 
vid inköp av till exempel vitvaror, hemelektronik* och resor.
 
Ansök på PROmervärde.se

Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 28 juni 2022.

http://euroflorist.se 
https://promervarde.se
https://promervarde.se

