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Välkommen till en härlig sommar med PRO.
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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
Rapporten ”Medlemmar – inte betalat” 
Vi får många frågor om rapporten ”Medlemmar inte betalat”. Viktigt att känna till är att rapporten 
enbart uppdateras när betalningsfristen har löpt ut. 

Exempel:
1.  Medlem debiteras 290 kr för medlemskapet 2022-05-02 med förfallodatum 2022-05-31. 
2.  Medlem betalar in medlemsavgiften 2022-05-03. 
3.  Betalningen blir synlig i rapporten 2022-06-01. 

Betalningsfristen sammanfaller i regel med förfallodatum för avisering. Om vi ändrar medlemskapet 
ändras dock även betalningsfristen. 

Vi förstår att den nuvarande rapporten är bristfällig eftersom den varken visar betalningsdatum eller 
betalningsfrist. Vi arbetar därför på att ta fram en ny rapport som uppfyller era behov. Kom även ihåg 
att vi på Riks alltid skickar nya avier till de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften.  
Vår rekommendation är därför att ni inte använder den nuvarande rapporten.  
 
Behörighetsändring för Medlemsansvarig 30 Juni  
Den 30 juni förändras behörigheten för alla med uppdraget “Medlemsansvarig”. Uppdraget “Registe-
radministratör” kommer istället ha full behörighet i medlemssystemet. Anledningen till förändringen är 
att vi vill öka säkerheten för våra medlemmars personuppgifter och säkerställa att varje uppdrag bara 
har den behörighet som krävs för att genomföra sina uppgifter.  
 
Om föreningsstyrelsen önskar att Medlemsansvarige har full behörighet i medlemssystemet 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   

Meddelande om utträden och inträden  
Det är bara den som innehar uppdraget som medlemsansvarig som får meddelanden om inträden/
utträden.

Sommartider 
Rikskansliet har stängt vecka 28, 29 och 30. Vi kommer att ha telefontider från 10:00 till 14:00 under en 
period från och med vecka 31.

Nu kan distrikten beställa utbildning med IT-handledarlaget
Distriktens kanslier, IT-ansvariga och Studieorganisatörer har under vecka 24 fått information om 
upplägg och regler.

Utbildningarna startar i höst men kan beställas redan nu.
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PRO:s webbutik – lagret påfyllt
Det är viktigt att vi i alla härliga PRO-sammanhang syns ordentligt.
I webbutiken kan föreningen beställa blå och vita t-tröjor med PRO-logotype. 
Men även kepsar, mössor, kassar, vattenflaskor, nyckelband och mycket annat. 
Man kan också beställa rollups med eget ortnamn eller hyra tält och strandflagga.

Länk till webbutiken: https://pro.shop.strd.se

PRO:s nationella friluftsdag 2022 blir höstkampanj
I år infaller PRO:s friluftsdag 22 september. Dagen är ett ypperligt tillfälle att båda skapa aktivitet hos 
våra medlemmar och värva nya. Vi hoppas att så många föreningar och distrikt som möjligt bjuder in 
till en dag i naturen. PRO riksorganisation kommer även att genomföra höstens värvarkampanj i 
samband med friluftsdagen.
Läs mer och låt dig inspireras av vårt inspirationsmaterial på PRO Hälsosam flyttar ut - PRO

Falsk app tas bort från app-store och play butiken 
PRO riksorganisation har tidigare informerat om företaget App-bolaget som säljer in en falsk app 
under namnet PRO Sverige till PRO:s föreningar. App-bolaget har genom sitt juridiska ombud nu 
meddelat att företaget upphör med detta. Vi vill dock uppmärksamma er på detta och höra av er till 
Johanna Hållén: johanna.hallen@pro.se om ni blir kontaktade. PRO tar fortfarande avstånd från  
Appbolaget.

Aktuella remissyttranden  
Bilaga 1:Remissvar: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Bilaga 2: Remissyttrande över promemorian Parkering av elsparkcyklar
Bilaga 3: Remissyttrande över slutbetänkandet: En uppföljning av skriftlighetskrav vid 
telefonförsäljning

PROPENSIONÄREN

Nytt nummer av PROpensionären ute nu
I PROpensionären nr 4/22 kan du läsa om nystartade PRO Golf i Uppsala län, och hur du startar en egen 
konceptförening inom PRO. 

Dessutom: Så funkar Viagra, Många nya förslag på PRO:s kongress, Elcykelsemester i Fjärdhundraland, 
Alla frågor och svar från finalen av PRO-vetarna, Guide: Är du rätt försäkrad?, Älskade allmogeprylar 
och dalahästar, Stora förväntningar på kommande äldreomsorgslagen, PRO Medlemsresors vårträff på 
Rhodos – och mycket mer.
Missa inte heller PROpensionärens nya hemsida, propensionaren.se, där du också kan anmäla dig till vårt 
nyhetsbrev. Och kolla gärna in PROpensionären på Facebook, sök på ”Tidningen PROpensionären”.

Nästa nummer av PROpensionären, nr 5/2022, utkommer den 2 september. 

Beställ extra exemplar av PROpensionären i god tid
Behöver er förening eller ert distrikt extra tidningar till medlemsvärvning och mässor? Sista dag för att 
beställa exemplar av hösten första nummer av medlemstidningen, nr 5/2022, är den 2 augusti. Om 
beställningen kommer in efter det kan vi inte garantera tidningsleverans. Tidningen kommer sedan ut 
den 2 september.

Beställ exemplar för medlemsvärvning, aktiviteter och mässor - PRO

https://pro.shop.strd.se
https://pro.se/aktiviteter/halsa-och-friskvard/pro-halsosam-flyttar-ut.html
mailto:%20johanna.hallen%40pro.se%20?subject=
http://
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PROpensionären bjuder på extra sommarkryss
För att göra väntan på nästa nummer av PROpensionären lite kortare lägger tidningen ut ett extra 
sommarkryss på webben.

Krysset kommer att finnas på tidningens hemsida, propensionaren.se, från måndagen den 18 juli. Det 
går att skriva ut på papper och lösa med penna, eller direkt på skärmen i datorn, mobilen eller paddan.

NYHETER FRÅN ABF

ABF:s tidning Fönstret
Sedan 1954 ger ABF ut tidskriften Fönstret. Det är en tidskrift om kultur, demokrati, bildning, ledar-
skap och mycket mer. Varje år ges fyra nummer ut. Många av reportagen, artiklarna och krönikorna går 
att läsa på www.fonstret.se men det går även att prenumerera. Och bäst av allt, om du leder en studie-
cirkel hos ABF så får du prenumerationen gratis. Så om du är cirkelledare, men inte får Fönstret i 
brevlådan – hör av dig till din lokala ABF-kontakt omgående så ordnar de det direkt.
 
I nummer 2/2022 så finns bl.a. en stor intervju med fd toppdiplomaten Jan Eliasson, ett bildreportage 
om krig i konsten, film- och lästips samt massor av annan intressant läsning. Som alltid finns också de 
senaste nyheterna om vad som händer inom ABF och folkbildningsvärlden med.
 
Har du frågor kan du alltid kontakta Mikael Andersson på ABFs förbundsexpedition
mikael.andersson@abf.se

PRO MERVÄRDE 

10 procent på sommarläsning
Sommar är lika med semester för många och en tid för återhämtning. Ett bra sätt att skingra tankarna 
och komma ner i varav är genom böcker och andras berättelser som får dig att tänka på annat.
Hos Adlibris finner du ett stort utbud av böcker inom flera olika kategorier för både den kunskaps-
törstande som drömsökaren.

Under juli erbjuds du som medlem i PRO 10% rabatt på böcker hos Adlibris. Passa på att plocka ihop 
din perfekta sommarläsning!
Ta del av kampanjkoden via PROmervärde.se

Betala resan med PRO Mastercard
– så ingår flera kompletterande kortförsäkringar

Du vet väl att om du betalar mer än hälften av din resa med PRO Mastercard, ingår en kompletterande 
reseförsäkring med bland annat avbeställningsskydd och förseningsförsäkring. Försäkringen gäller för 
hela familjen i tre generationer och upp till tre vänner som du betalar för.

Och när du köper exempelvis hemelektronik och betalar med kortet ingår en rad köpförsäkringar med 
bland annat allrisk, lägsta-pris-garanti och förlängd garanti.

Försäkringarna är helt utan självrisk och du betalar inget extra för dem. Läs mer om vad som ingår på 
PROmervärde.se/mastercard

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar
PRO riks har sommarstängt vecka 28-30. Vi önskar er alla en riktigt skön och trevlig sommar. Vi ser 
fram emot en spännande höst med nya utmaningar och möjligheter. Glöm inte att drick ordentligt i 
värmen! OCH ta hand om er!

mailto:mikael.andersson%40abf.se?subject=
http://PROmervärde.se
http://PROmervärde.se
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Nästa nummer av PRO informerar
Nästa nummer kommer ut 30 augusti 2022.


