
 
PRO Bara kallar till årsmöte och höstmöte 2021-10-29 kl. 10:00 i Bara GIF lokalen  
Pga. bristen på lokaler i kommunen har vi endast Bara GIF lokalen att vara i. Denna lokal är 
maximerad för 70 personer. Anmäl intresse hos Kerstin Ellström tel.: 070 768 61 80. Först till kvarn 
gäller. Föreningen bjuder på kaffe med bulle.  

Dagordning för PRO Baras uppskjutna del av årsmöte 2021 

§1. Mötets öppnande 
§2. Fastställande av dagordning 
§3. Val av ordförande för årsmötet. 
§4. Val av sekreterare för årsmötet och höstmötet  
§5. Val av justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare 
§6. Kallelse till årsmötet 
§7. Godkännande av dagordning 
§8. Genomgång av de tidigare utsända dokumenten verksamhetsrapport och resultat 
§9. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
§10.  Val  

a) Ordförande 2 år 2021–2022 
b)  Sekreterare 2 år 2021–2022 
c)  Styrelseledamot 2 år 2021–2022 
d)  Styrelseersättare 1 år 2021 
e)  Styrelseersättare 1 år 2021 
f)  Revisor 2 år 2021–2022 
g)  Revisorsersättare 1 år 2021 
h)  Valberedningen sammankallande 1 år 2021 
i)  Valberedningen 1 år 2021 
j)  Valberedningen 1 år 2021 
k)  Representant för seniordagarna tas upp på nästa årsmöte 

§11. Inkomna motioner eller skrivelser  
§12. Avslutning av årsmötet 

Höstmöte 
§1. Mötets öppnande 
§2. Val av justeringsmän 
§3. Godkännande av dagordningen 
§4. Information från kassören om budget 2022 
§5. Beslut om medlemsavgiften 
§6. Beslut om budgeten 
§7. Verksamhetsplan 2022 beslut om godkännande 
§8. Vårens arrangemang 
§9. Vårens teater och konserter 
§10. Övriga frågor 
§11. Avslutning 

 



 

Verksamhetsplan 2022 för PRO Bara 
Under förutsättning att Coronapandemin är över gäller denna verksamhetsplan. 

Föreningens mål 
Vi ska verka för att antalet medlemmar i PRO ökar. Styrelsen skall löpande informera sig om 
medlemmarnas önskemål. 
Föreningens huvuduppgift är att tillvarata medlemmarnas olika intressen. 
Ett mål är att fler åtar sig att hjälpa till som förtroendevalda, både i små och lite större 
sammanhang. 
Föreningens aktiviteter 2021. Under Coronapandemin2020 och 2021 har flertalet 
aktiviteter varit inställda 
Gympa i samarbete med Studio S i kuben har varit i gång under våren 2021. Framtiden för 
gympan är dock osäker. Dels har instruktören slutat, dels har Spångholmsskolans elever 
placerats för sina lektioner i Kuben pga. ombyggnad av skolan.  
Biljard i Kuben har startats igen denna höst. 
Boule på Boulebanan i Bara har varit i gång 2020 och våren 2021. 
Matlagning i skolköket i Klågerup har varit inställd sedan mars 2020. Nystart 2021-10-28 
Gammeldans i Bara GIF:s lokal inställd hela året. 
Läsecirkel i dagcentralen har varit inställd sedan mars 2020.Nystart hösten 2021 
Akvarellmålning i dagcentralen har varit inställt sedan mars 2020. Nystart hösten 2021 
Fredagscaféet har varit inställt sedan mars 2020. Nystart 2021-10-01 
Vi avser att fortsätta dessa aktiviteter under 2022. 
Styrelsen. 
Styrelsen genomför fyra ordinarie styrelsemöten. (efter behov extra möten) 
Styrelsen beslutar alla ekonomiska transaktioner som berör PRO Bara. 
Styrelsen representerar föreningen vid de konferenser och kurser som bedöms vara till nytta 
för föreningen och dess medlemmar. 
Styrelsen kommer under året att fortsätta med kompetensutvecklingen för förtroendevalda 
Det finns ett antal ansvariga inom de flesta verksamhetsområden. De kan variera beroende 
på de olika aktiviteter vi arbetar med. Styrelsen både utser och entledigar ledamöter i 
kommittéerna. 
Styrelsen informerar medlemmarna med hjälp av email, informationsblad samt via hemsida 
som upparbetas veckovis. Muntlig information sker kontinuerligt på fredagscaféet och 
möten. 
Mötesverksamhet 
Medlemsmöte har föreningen i maj och augusti. Två möten skall protokollföras enligt 
stadgarna. Höstmötet i oktober som beslutar om Budget, Medlemsavgift och 
Verksamhetsplan för kommande år, samt Årsmötet i februari. Var mötena ska hållas är 
osäkert då vi ej har tillträde till Kuben. 
Tema- och Informationsmöten 
Styrelsen genomför dessa möten när någon fråga/ämne kräver fördjupade kunskaper eller 
när något annat inträffar som berör medlemmarna samt när medlemmarna kommer med 
förslag/frågor som är av stort intresse för medlemmarna. Dessa möten sker huvudsakligen i 
samband med fredagscaféet 



 
Fredagscaféet 
Fredagscaféet är föreningens naturliga träffpunkt. Varje helgfri fredag kl. 10:00-12:00 under 
vår- och höstterminerna träffas vi i Bara GIF:s lokal. Ett gäng medlemmar turas om att vara 
värdar för att ordna och servera fika. Kuponger för betalning finns att köpa på caféet. Som 
betalningsmedel för kupongerna gäller swish, bankgiro eller kontant. På fredagscaféet delges 
aktuell information.  
Denna Information finns även på hemsidans nyhetsblogg. Cafévärdarna blir bjudna på lunch 
varje höst, som tack för hjälpen. 
Hemsidan 
Vi har en hemsida. probara.se. Här finns all aktuell information om föreningens aktiviteter 
och arrangemang. Länkar finns till andra hemsidor som kan vara viktiga för föreningens 
medlemmar. Ett galleri med bilder från olika trevliga arrangemang finns också. Om någon 
inte vill vara med på bild eller med namn så meddela detta till styrelsen. En nyhetsblogg som 
upparbetas varje vecka efter fredagscaféet finns på första sidan. En kontaktsida för att få 
kontakt med styrelsen finns under en av flikarna. 
Festkommittén  
Föreningens festkommitté består av styrelsen. Vid behov anlitas tillfälliga medhjälpare. 
Festkommittén har som mål att anordna trivselträffar några gånger per år. 
Kultur 
Teater, konserter och andra musikevenemang arrangeras av ombud för Malmö opera, 
Malmö Live samt Brandkårens Musikkår. Denna förmedling ligger utanför PRO Baras 
verksamheter men medlemmarna erhåller ombudsrabatter, därav gynnas föreningens 
medlemmar. 
Studiebesök 
Eventuella Studiebesök är ett bra sätt att öka och fördjupa sina kunskaper inom något nytt 
område utifrån medlemmarnas intresse och önskemål. 
Resor 
Föreningens resekommitté planerar och genomför resor efter medlemmarnas efterfrågan 
och föregås av anbud från olika researrangörer vid egna sammansatta resor. Resorna är av 
varierande slag, från endagarsresor till längre resor över flera dagar. Resorna anpassas så 
långt det är möjligt, så att alla kan följa med. 

Lotteriverksamhet 
Föreningens lotteriverksamhet är populär bland medlemmarna. Nettobehållningen av 
lotterierna blir inkomstkälla för föreningen. Överskottet används i verksamheter till gagn för 
medlemmarna. 
Lokaler 
Vi genomför vår verksamhet i Bara GIF:s lokal samt i kommunens lokaler. Kommunens 
lokaler bokas av ordföranden eller någon annan i styrelsen p.g.a. att kommunen 
subventionerar lokalhyran. 
Uppvaktningar 
Vi uppvaktar vid medlemmars bortgång. Detta görs genom en gåva till Lions Forskningsfond 
Skåne 
Medlemmar som fyllt 90 år får medlemsavgiften till PRO av föreningen 



 
 
Nya medlemmar 
Till nya medlemmar skickas ”Välkomstbrev” med information om vår verksamhet och våra 
mötesplatser. Nya medlemmar kommer att bli inbjudna på informationsträff och blir då 
informerade om vår och PRO:s verksamheter. 

Ekonomiska uppföljning, prognos och budget 
        

  Utfall 2020 Prognos 2021 Budget 2022 
Intäkter              
Medlemsavgifter 9 420   9 000   9 000   
Kommunala bidrag 43 760   40 170   40 000   
Lotterier  1 057   1 000 Årsmöte 3 000   
Kafé  5 877   2 500   15 000   
Övriga intäkter             
Summa Intäkter 60 114   52 670   67 000   

Kostnader             
Medlemsavgifter              

 PRO 840   1 200 (90+) 1 200 (90+) 

 Övriga             
Medlemsmöten 7 415   2 000 Årsmöte 8 000   
Lokalhyror     2 000   5 000   
Adminstration 13 624   6 000   6 000   

    Bl.a. tryck   Hemsida, bank, Bokför     
Annonsering             
Resor,samkväm 22 100   21 000   21 000   
        Subv. Julbord     
Material, inventarier 5 737   3 500   3 000   
        Tonerpaket, Papper     
Uppvaktning mm 1 802   3 000   3 000   
        Avlidna mm (hittills 8     
Friskvård 2 550   200 Gympa 1 500   
        2 000 Friluftsakt 2 500   
Kultur, studier 1 100      8 000   
Summa kostnader 55 168   40 900   59 200   

              
Resultat  4 946   11 770   7 800   

 


