
En del föreningar säljer många 
trisslotter medan ett mindre 

Jan Petersson Länsstyrelsen

Kalmar läns PRO-distrikt ge-
nomförde på torsdagen, den 
24 oktober, sitt höstmöte  i 
Mönsterås. Förhandlingarna 
inför de 70 ombuden leddes av 
distriktsordföranden Ingemar 
Tuvesson. Styrelsens förslag 
till verksamhetsplan och bud-
get för 2020 beslutades under 
full enighet. 

Avgiften till distriktet klubba-
des oförändrad, 75 kronor per 
medlem.
Elisabet Tunelid redovisade 
försäljningen av trippelskrapet, 
samt dess betydelse för distrik-
tets ekonomi. Provisionen för 
lottförsäljningen motsvarar     
medlemsavgifter för 500 nya 
medlemmar. 

antal 
föreningar inte säljer några 
alls. Elisabet vädjade till ombu-
den att 
försöka aktivera alla försäljare i 
alla föreningar. 

Ingemar Tovesson 
sammanfattade läget: Det finns 
inget köpmotstånd mot våra 
trisslotter, 
men det går trögt att aktivera 
många säljare. Till den formella 
delen av 
förhandlingarna hörde även 
antagandet av uttalande som 
vände sig emot 
orimligt långa handläggnings-
tider vid ansökan om bostads-
tillägg.

Jan Petersson från Länsstyrel-
sen i Sörmland redovisade ett 
uppdrag som 
länsstyrelserna har sedan 
2009, om att bevaka grundläg-
gande 
betaltjänster i samhället. Läns-
styrelserna redovisar arbetet i 
en årlig 
rapport. Från 2013 har upp-
draget utökats till att omfatta 
regionala insatser. 
Länsstyrelserna i Sörmland, 
Gotland, Kalmar och Blekinge 
län har därför tagit fram ett 
utbildningsprogram som bland 
annat syftar till att motverka de 
stora digitala glapp som finns i 
befolkningen. De som 
drabbas mest är framför allt 
äldre och funktionsnedsatta, 
som på grund 
av digitaliseringen fått ökade 
svårigheter att ta ut kontanter, 
betala 

räkningar och handla i butiker 
som inte längre tar emot kon-
tanter.
Jan Petersson redovisade 
utbildningsprogrammet, som 
omfattar tjugotalet 
punkter. Representanter för 
länsstyrelsen kommer att besö-
ka föreningar 
som vill delta i projektet, som 
finansieras av Post- och Tele-
styrelsen, PTS.
Krister Bergkvist, som är IT-an-
svarig inom PRO Kalmar län 
redovisade 
distriktets pågående arbete 
samt distriktets vision för IT-ni-
vån inom föreningarna.
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Ett 70 tal ombud var närvarande


