
PRO Liljeholmen

Verksamhetsplan 2021

Föreningens syfte och ändamål
Föreningens uppgift är att skapa social gemenskap.  

Ta tillvara medlemmarnas intressen och påverka via PROs intressepolitiska program.

Bedriva friskvård, utbildning, studier och kulturell verksamhet.

Våra prioriterade huvudprojekt 

Skapa gemenskap mellan medlemmarna, där föreningen är en naturlig samlingsplats 
att trivas och ha roligt  i.

Utveckla en verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intressen med fokus på PROs
intressepolitiska agenda, utrustad med vässade insatser.

Bedriva en attraktiv verksamhet med studier, friskvård och kulturell verksamhet

Aktivera medlemsrekrytering och medlemsvård. Få nya medlemmar, behålla de gamla

Verka för att medlemmarna kan delta i grannföreningarnas verksamheter.

Samverka med PRO distriktet, Samorganisationen i Stockholm och Framtidsgrupp
Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

Målen
Utveckla verksamheten så att de prioriterade projekten kan realiseras och därmed stå 
bättre rustade för att verka för medlemmarnas bästa och därmed utveckla föreningen.

Nå en hygglig ekonomi för att kunna driva aktiviteter.

Medel och åtgärder
Driva verksamheten genom detaljerade aktivitetsplaner, medlemsinformation genom 
aktivitetsfolder och en aktiv ständigt uppdaterad hemsida

Etablera en väl fungerande valberedning och revisorer som ser till att föreningens 
styrelse fungerar och att alla förtroendevalda poster tillsätts.

Samverka med SPR-representanter i stadsdelens Pensionärsråd.

Stimulera föreningens ekonomi genom fler medlemmar, söka större bidrag från 
stadsdelen och sponsring.

Samverkan mellan föreningarna via Framtidsgrupp Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö

Ansvariga och tidpunkter
Föreningens styrelse med hjälp av förtroendevalda funktionärer

Aktivitetsfolder presenteras normalt varje vår- och hösttermin. I år presenteras aktiviteter

något senare på grund av pandemin och därmed försenade arrangemang.

Årsmöte kan ske senast under maj månad och höstmöte med budget och verksamhets-

plan för nästkommande år - i november.

 



Fokus för verksamheten 2021

Årets verksamhetsplan inriktas på att så snart det är möjligt med hänsyn till

pandemin kunna återgå till normal verksamhet. Detta efter att vi under en över-

vägande del av förra året varit tvingade att ställa in de flesta arrangemang. Vi be-

höver också rekrytera fler medlemmar för att ta tillbaka stappet under pandemin.

Det vi vill göra i de följande fyra fokusområdena under det kommande året förutsätter

att vi kan driva verksamheten under normala förhållanden, utan pandemi, åtminstone 

att kunna starta upp aktiviteter senast under hösten 2021.

Utveckla verksamheten
Målet är att förbättra villkoren för medlemmarna. Att utveckla verksamheten så att

medlemmarnas intressen tillgodoses och engagemang tas tillvara. Drivkraften i ut-

vecklingen ligger i att bredda och utveckla verksamheten samt att hitta nya vägar 

till ny kunskap och inspiration.

Detta vill vi göra 2021.

Genomföra utbildningar i PRO-kunskap, PRO1, PRO2 och PRO3 samt fortsätta ut-

bilda förtroendevalda i sina specifika  arbetsuppgifter inklusive i det nya IT-systemet.

Rekrytera till förtroendeposter bland yngre medlemmar. Målsättningen är att få in nya 

eldsjälar i organisationen ur det egna medlemsregistret.

Locka fler deltagare till våra nuvarande verksamheter och skapa nya verksamheter

och cirklar och därigenom bredda utbudet och nå fler medlemmar.

Målsättningen är att ständigt söka och hitta nya attraktiva studiecirklar med ledare

för bredare verksamhet. Exempelvis bilda en ny cirkel där vi utbildar för ökad kunskap

för att minska den digitala klyftan. Nya cirklar med Läs&Res, säkerhet och hembygd.

Vi måste bredda verksamheten och informera om det samlade utbudet hos Framtids-

gruppens föreningar och öka intresset att delta i våra aktiviteter och bli ny medlem.

Målet är att skapa nya aktiviteter. Fokus på värderingar, varför gör vi som vi gör.

Medlen är att kartlägga aktiviteter inom och utanför föreningen och Framtidsgruppen. 

Vad förväntar sig nya medlemmar; fråga vid intromöten, intervjuer via telefon, enkäter 

till nya medlemmar. Har vi "rätt" verksamhet. En idékatalog finns där framtidsgruppen 

ger idéer om aktiviteter, underhållning mm. Länka gruppens hemsidor.

Kontakta blivande pensionärer, redan före pensionsåldern, om förväntade aktiviteter.

Den sociala gemenskapen skapas via medlemsträffar och trivselaktiviteter.

Målet är att bli sedd som en aktiv och modern förening med attraktiva verksamheter.

Vara "Brunnen på torget" och ha kul tillsammans.

Medlen är att driva populära projekt som medlemsträffar med intressant information,

underhållning, trivselkvällar med teman, t.o.m opera och konserter på DVD-storbild.

Lägg till Lucia, julmiddag, julpyssel i advent, temakvällar typ räkafton, kräftskiva, sport

på storbildsTV, samt stadsvandringar till intressanta platser runt om i vår stad, starta

regelbundna teaterbesök, SensommarKalaset, sill-lunch i juni och Valborgsgrillning.

Reseverksamheten är viktig. Målsättningen är att ständigt hitta nya attraktiva resmål. 

Fler gemensamma resor vår och höst via Framtidsgruppens centrala researrangör 

och sedan fritt fram för lokala utflykter. De reseansvariga hittar attraktiva prisvärda ut-
flykter och flerdagarsresor. Ansvariga är föreningsstyrelsen, Framtidsgruppen och de

reseansvariga.



Skaffa fler medlemmar
Vårt mål i PRO Liljeholmen är att medlemsantalet ska öka väsentligt, minst 10%.

Detta vill vi göra 2021.

Rekryteringformer, med ekonomiskt försvarbara projekt, ska planeras att genomföras

under 2021. Nya koncept måste provas, typ infobord vid stora evenemang, after work, 

pub, värvarbrev till vissa åldersgrupper, inbjudan till trivselträffar med underhållning,

föredrag om hembygden och "Öppna möten" för seniorer via annons i lokalpressen

och affischering. 

Andra lämpliga former att intressera nya pensionärer är att "ta med en ickemedlem

till nästa månadsträff" och värvarbudskap på hemsidan med någon typ av stimulans.

Det är kanske också dags att omvärdera vilken åldersgrupp vi ska uppvakta i första

hand. All rekrytering kräver ekonomisk stöttning av distrikt och samorganisation, med 

delad kostnad av Framtidsgruppen och föreningen.

Synas och höras bättre

PRO påverkar samhället och skapar gemenskap bland människorna. Det sker genom 

en mångfald av verksamheter och aktiviteter som bedrivs i föreningarna. Om det ska

vi berätta för så många som möjligt. Förfina våra kommunikationskanaler som hemsida, 

nyhetsbrev och sociala medier i syfte att nå ut med ett positivt budskap om PRO.

Detta vill vi göra 2021.

Använd inlagan i varje nummer av PROpensionären för nyheter från våra verksamheter.

Bredda informationen om verksamheten till sociala medier och lokalpressen.

Medverka i mässor, utställningar och lokala evenemang. Visa PRO-vimpeln vid träffar.

Vässa intressepolitiken. 

En av PROs grundläggande uppgifter är att ta tillvara medlemmarnas intressen genom 

att påverka politiker och andra beslutsfattare. Med vässad intressepolitik menas att den

är tydlig, känd och når fram till dem vi vill påverka.

Detta vill vi göra 2021.

Driva på samverkan mellan kommuner och regioner för de äldres vård och omsorg.

Använd det breda engagemanget efter Vårdcentralundersökningen i påverkansarbetet.

Utveckla arbetet med konsumentfrågor och med säkerhet/trygghet. Arbeta vidare med 

att informera om vad vi gör i Inlagan. Om hela den intressepolitik vi driver. Kartlägg de 

äldres ekonomi och boende som kunskapsunderlag för fortsatt agerande.

Vi ska fokusera på de kända kraven: Rättvis beskattning. Höj den allmänna pensionen.

Höjt bostadstillägg och Utvärdering av pensionssystemet i sin helhet.

Bostadsfrågan är en fortsatt huvudfråga där distriktet tar nya initiativ till nya krav.

PRO ska verka för att kontanthanteringen finns kvar i banker och i handeln.

Vi vill också satsa på utbildning för ökad kunskap och teknik för att minska den digitala 

klyftan vid info via nätet, e-handel, bankärenden och andra alternativ till kontanthantering.

Viktiga är PROs krav på hälsa, sjukvård, kollektivtrafik och kultur i Landstingspolitiska 

programmet. Akuta projekt är ökad kunskap om säkerhet mot brott mot äldre i och utan-

för hemmet samt PROs fokusering på utvecklingen till bättre äldreboende i stadsdelen.

Stötta varandras föreningar i Framtidsgruppen
Rehab och stöd med samverkan. Målet är starka organisationer. Reorganisation
och/eller samgående med annan förening. Medlet är analys & aktivt stöd.
Ansvariga är Framtidsgruppen, distriktet och Samorganisationen



Budget för PRO Liljeholmen 2021

Budget Utfall Utfall
2021 2020 2019

Behållning den 1 jan 93715 70936 66622

INTÄKTER 100000 72935 144857

Medlemsavgifter 33000 27360 34200

Bidrag från Stadsdelen och ABF 27000 31450 26680

Intäkter av försäljning vid möten etc 40000 13380 78615

Övriga  intäkter 745 5362

KOSTNADER 106500 50156 140543

Mötes- och kontaktverksamheten 60000 20938 94966

Lokalhyra 4000 2000 4000

Utbildning, kurser och konferenser 3000 1742 1994

Administration 5000 4900 6200

Marknadsföring inkl medlemsvärvning 30000 15852 29185

Bank och pg-avgifter, tel och IT 4000 4024 4198

Övriga kostnader 500 700

RESULTAT -6500 22779 4314

Behållning den 31 december 87215 93715 70936

Medlemsavgiften kvarstår oförändrad med totalt 370 kr per medlem och år, varav 120 kr

tillfaller PRO Liljeholmen.

             PRO Liljeholmen

             Aktiviteter: Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm
 Post: PRO c/o Lennart Sundin, Gröndalsvägen 206, 117 69 Stockholm. 070-870 5160

                Organisationsnummer: 802497-5453

                          Plusgiro: 78 76 83-2

                                  Hemsida: www.pro.se/liljeholmen

                          E-post: liljeholmen@pro.se

 Denna verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs av årsmötet våren/sommaren 2021.

 Detaljerade aktivitetsplaner, information via aktivitetsfolder, info för speciella arrangemang

 och en uppdaterad hemsida kommer att ge medlemmarna löpande information under året.


