
PRO – kongressen 2022; några intryck och erfarenheter 

Allmänt 

Innan jag visste ordet av, som rela4vt nybliven PRO-medlem, insåg jag a< jag var 
aktuell som e< av de ombud som skulle representera Halland på kongressen i 
Upplands-Väsby helgen innan midsommar. 

En viss naturlig fundersamhet inställde sig självfallet. Denna övergick snart 4ll 
känslan: ”självklart”. Blir jag nominerad är de<a allMör frestande för a< motstå. Jag 
har inte heller ångrat a< jag deltog. Man kan svårligen tänka sig e< bä<re sä< a< lära 
känna en organisa4on än genom a< deltaga i dess ”högsta beslutande organ”, såsom 
det u<rycks i 2018-års stadgar § 7 MOM 1. 

EVer en hiskeligt 4dig morgonupps4gning fredagen den 17 juni nådde jag så 
huvudstaden. 

Tiden fram 4ll busstransfern fördrev jag med a< i vimlet på Stockholms central och i 
Cityterminalen försöka iden4fiera vem/vilka av alla tusentals människor som skulle 
komma a< göra mig sällskap på bussen 4ll kongresshotellet. 

Jag var mycket framgångsrik, allt enligt följande fyra utgångpunkter. 

1. Personen är rimligen pensionär, idag inte lika lä< a< se på utsidan som det varit 
förr i 4den. 

2. Personen utstrålar självförtroende och målmedvetenhet; ”inte lönt a< jävlas 
med mig”. 

3. Personen reser med lä< bagage/helgpackning. 

4. Om personer rörde sig i par så var det sannolikt inte familjeresa, eVersom det 
under sådana förhållanden oVa är en som går något steg framför och dirigerar 
övrig. 

Kongresslokal/Inkvartering 

Kongresslokalerna var utmärkt väl lämpade för just kongresser. Rymliga ytor, god 
akus4k, och utmärkta ljusförhållanden helt igenom. 

Bagageförvaring och mål4der helt 4ll belåtenhet. Möjligen var hisstransporter och 
buffe´köandet en smula trång sektor. 



Något som fastnar i minnet är även a< e< bröllopsfirande, modell ”överdådigt” 
arrangerades parallellt i byggnaden utan a< någotdera event stördes. 

Kongresshandbokens avsni< ”Bra a< veta” fulländade upplägget. 

Förhandlingsak4viteter 

Angående punkterna på dagordningen. ”Mas4ga” sa Bill, ”mags4a” var ordet sa Bull 
(fri< eVer Gösta Knutssons ka<bröder). 

Förhandlingsledningen imponerade extremt mycket på mig. Med en resolut 
handfasthet tuggade sig de tre ”växelsjungade” ordförandena genom dagordningen. 
A< de<a är möjligt, det var tanken som låg ständigt på lut. 

Men allt har sin förklaring, tror åtminstone jag. I salen befann sig 200 ombud, 40 
representantskapsledamöter, elva stycken styrelseledamöter, samt de nyss nämnda 
utomjordiskt drivna och fokuserade förhandlingsledarna. Jag tog mig friheten a< 
googla mötesaktörerna när omständigheterna så 4llät. De<a hade inte varit möjligt 
för e< antal kongresser sedan. Det visade sig, vilket jag nog hade lite på känn, a< det i 
kongresshallen sa< det samlat minst 6 275 ÅR av sammanlagd möteserfarenhet. Då 
har jag ändå inte medräknat mina egna 40 år av diverse domstolsförhandlingar 
runtom i Sverige. 

Och datahanterandet med Easymeet, vilken succe´.  

Allt medverkande 4ll a< hela arrangemanget blev så bra som det blev, med sakliga 
och effek4va beslutsberedningar/beslutsprocesser. 

Till slut 

Med dessa korta tankar/intryck i bagaget är jag laddad för a< möta höstens PRO-
verksamhet. I de<a perspek4v blir jag också mer och mer förvånad över a< 
medlems4llströmningen inte är som en rinnande vårflod.  

För den som vill fördjupa sig mer i kongressen finns det mycket givande läsning i 
Pensionären nr 4 för 2022, samt i Nyhetsbrevet PROpensionären 23 juni 2022. 

Hälsar 

Bo Lindgren 

PRO Halland (Varberg) 

 


