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Att vi kan resa innebär inte att vi kan bete oss hur
som helst
Nu har reserestriktionerna inom Sverige slopats. Det innebär att vi kan resa fritt inom
landet om vi är symtomfria. Känner vi oss det minsta krassliga ska vi hålla oss hemma
och avstå från att resa. Resandet innebär inte att vi kan bete oss hur som helst. Vi måste fortfarande
hålla avstånd. Vi måste undvika stora folksamlingar. Vi ska fortsatt också vara noga med hygienen.
Däremot finns det fortfarande restriktioner för resandet till andra länder. Vi avråds från sådant
resande. Vi hade hoppats att vi skulle kunna resa inom Norden. Så har det ännu inte blivit när
jag skriver detta. Finland, Norge och Danmark har öppnat för fritidsresor mellan sina länder med
undantag för Sverige medan Sverige har öppnat för resandet för alla de nordiska grannländerna.
Orsaken till att de andra nordiska länderna inte vill öppna sina gränser för svenskar är den större
smittspridningen i Sverige. Dock glömmer Danmark att smittspridningen i angränsade Skåne är
lägre än på Själland. Det är inte särskilt logiskt att danskar som vistats i Sverige under en tid utan
kontroll får komma tillbaka till Danmark. Att dessa danskar kanske påverkats av smittspridningen i
Sverige föresvävar inte den danska regeringen.
Ännu mer ologisk är den norska regeringen. Den tillåter inga resor till Sverige utom till Gotland,
Förvisso är smittspridningen till Gotland låg , men den är lägre i Skåne och i Blekinge. Den är
inte särskilt hög i angränsande Värmland heller. Men dit öppnar inte Norge sin gräns. Det luktar
handelshinder lång väg eftersom många norrmän gör sina inköp i Värmland.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Fortsättning sida 2 —>

Semesterstängt på kansliet
PRO Skånes kansli håller semesterstängt veckorna 27 - 31,
dvs från den 29 juni till den 31 juli.
Åter öppet måndagen den 3 augusti.
Månadens citat

PRO Skåne

”Vi kan inte välja ramen för vårt öde,
men vad vi sätter in i den är vårt eget val”
/Dag Hammarskjöld

Stora Torg 12 241 30 Eslöv 0413-126 80

info@skane.pro.se www.pro.se/skane
Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fredag Stängt
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Fortsättning Jan Anderssons ledare
Samtidigt vill EU-kommissionen att alla länder inom EU ska öppna sina gränser för varandra. Så blir
det förmodligen efter en tid. Smittspridningen har skiljt sig mellan olika EU-länder. I vissa länder
finns idag väldigt lite smittspridning. I andra länder som i Sverige är smittspridningen större men
också här är den på nedgång. Samarbetet mellan de nordiska länderna och samarbetet inom EU har
varit ansträngt under pandemin. Vi får hoppas att samarbetet trots besvärligheterna består.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

Vårt kansli och Corona
Vi har för avsikt att hålla kansliet öppet men beroende på eventuell sjukdom så kan vi tvingas
stänga med kort varsel. Vi kommer då tala in ett sådant meddelande på telefonsvararen.
En tid framöver kommer vi hålla stängt på kansliet under fredagar.
Måndag—torsdag kl. 09:00—12:00, 13:00—15:00.
Fredag
Stängt
Telefon: 0413—126 80

Årsmöte och Corona
PRO har beslutat att föreningar, samorganisationer och distrikt kan hålla sina årsmötet fram till
den 14/11 2020.
Det innebär att föreningar och samorganisationer kan hålla både årsmöte och höstmöte samtidigt
om man gör det innan 14/11.
PRO Skåne har beslutat att distriktet kommer hålla årsmöte och höstmöte samma dag 12 oktober på
Kockum Fritid. Ni som anmälde er till årsmötet (april) kommer få anmäla om er.

Utbildningsmaterial
Nu finns allt utbildningsmaterial för nya hemsidan och medlemssystemet tillgängligt för er att
ladda ned. Det består av lathundar, manualer och videoguider.
Ni hittar det här på hemsidan: https://pro.se/utbildningsmaterial
Den gamla hemsidan hittar ni här: www.old.pro.se

PRO Skånenytt
Nästa nummer av PRO Skånenytt kommer vara er tillhanda fredagen den 14 augusti.
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PRO Skånes Års– och Höstmöte 2020
Måndagen den 12 oktober håller PRO Skåne sitt kombinerade Års– och Höstmöte på Kockum Fritid
i Malmö.
Kallelse medföljer detta extranummer av PRO Skånenytt.
Observera att ni som anmälde er till Årsmötet i april kommer att få anmäla om er.

PRO:s Riksmästerskap 2020
På grund av läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste PRO tyvärr ställa in
riksmästerskapen i orientering, golf, boule samt frågesporten PRO Vetarna, där både regionfinaler
och riksfinal genomförs inomhus.
I nuläget finns inga beslut om att ändra datum och senarelägga tävlingarna.
För riksmästerskap i bowling respektive parbridge tas beslut om genomförandet efter sommaren.
Vår ambition är att slutföra DM i PRO Vetarna där vi genomförde grundomgången. Vi återkommer
med information om detta.

Miniäldrebarometer
Vi bifogar en Miniäldrebarometer tillsammans med ett underlag som innehåller en mängd frågor
som PRO:s representanter kan ställa till politiker och tjänstemän i KPR.
PRO Riks vill gärna ha enkätsvaren senast den 15 september.
De gör sedan en sammanställning och skickar till pensionärsråden och distrikten.

Trippelskrapet
Då föreningarnas försäljning av Trippelskrapet gått ned under pandemin erbjuds nu föreningarna
att tjäna pengar på en tillfällig prenumeration på Trippelskrapet.
Läs mer i bifogat informationsblad.

ABF Skåne 100 år!
I år fyller ABF Skåne 100 år! 100 år av folkbildning och kultur i Skåne!

Vi kommer att fira med ballonger, tårta och en massa härligheter tillsammans med Folkets hus och
parker på följande orter:
Billesholm lördagen den 29 augusti kl. 11.00–15.00
Skurup lördagen den 12 september kl. 11.00–15.00
Bromölla lördagen den 26 september kl. 11.00–15.00
Det blir ett firande med många skiftande kulturinslag för alla åldrar med
artister, musik, barnteater och mycket mer. En resa från dåtid till framtid.
Ber er sprida denna information till alla era medlemmar, affisch bifogas.
Välkommen!
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PRO Skånes IT-grupp
Med anledning av Coronaviruset har vi nu påbörjat digitala utbildningar. Vi som är 70+ ska hålla
oss hemma och inte vistas i trånga lokaler.
Du som är intresserad av att vara med, kan anmäla dig till PRO Skånes kansli.
Vi i IT-gruppen är utbildade på båda systemen och kan vara till hjälp om du funderar över hur det
ska fungera framöver. PRO har bytt system. Medlemssystemet den 1 april och hemsidan den 20 maj.
Behöver ni nå hela IT-gruppen så finns vi på itansvarig.120@pro.se.
Följande är utbildade och kan hjälpa till:
Per-Åke Fredriksson, 073-667 00 16 per-ake.fredriksson@pro.se
Kent Olsson, 070-360 23 20 kent.olsson@pro.se
Gert Persson, 073-525 04 42 gert.persson@pro.se
Bertil Pettersson, 070-628 91 26 bertil.pettersson@pro.se
Sylve Qvillberg, 070-521 24 71 sylve.qvillberg@pro.se
Clas Svensson, 070-671 82 30 clas.svensson@pro.se
Lena Larsson, 073-370 59 23 lena.larsson@pro.se
Ronnie Olsson, 072-211 52 73 ronnie.ols@live.se
Birgitta Pettersson, 073-067 70 88 birgittap@ljungkvist.nu
Sven Levin, 076-823 84 02 sven.levin42@gmail.com
Britt-Marie Jönsson, 076-391 25 26 landskrona.samorg@pro.se

Eva Johnsson, 040-775 40 malmo.samorg@pro.se
Lena Larsson, IT-ansvarig

Främre raden från vänster: Gert Persson, Birgitta Pettersson, Lena Larsson (IT-ansvarig), Kent Olsson,
Pelle Fredriksson. Bakre raden från vänster: Sven Levin, Ronnie Olsson, Sylve Qvillberg (kommunikatör),
Bertil Pettersson och Clas Svensson.
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