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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

Dag: torsdagen den 7 april 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Arne Larsson (adjungerad), 

NilsGöran Gustafsson, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren, Birgitta Eriksson, James 

Sandstedt, Anitha Fredriksson och Jarl Jönsson. 

 

 

§ 52 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 53 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 54 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 55 Medlemsärenden 

Vi är nu 301 medlemmar varav 2 st ännu ej erlagt medlemsavgiften och två st 

medlemmar har avlidit. 

 

§ 56 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 143000 kr. 

 

§ 57 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ingvar Wramsmyr hälsade ett - 45 tal medlemmar välkomna till 

Medborgarhuset i Jämshög. Ett speciellt välkommen till dagens föreläsare 

naturfotograf Ingmar Skogar. Vi fick följa med till ” Djungelbokens land” -

Indien. Ingmar visade fantastiska bilder av Indiens växt och djurvärld. Efter 

fika med kaffe och kaka och sedvanligt lotteri informerade Ingvar om lediga 

platser i boule, canastra, linedance bl.a. Ingvar avslutade mötet och tackade 

för visat intresse. 

 

§ 58 Förberedelser inför nästa medlemsmöte 

Vi träffas den 28 april på Haldakrogen i Svängsta. Pris 200 kr och samåkning 

rekommenderas. Förutom mat kaffe och dessert har vi sedvanligt lotteri. 

Anmälan till Bertil Thomasson senast en vecka innan. Tel. 070 6441572 
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§ 59 Alternativ till inställd vårresa 

Giselssons ersätter vårresan den 19 maj. Vi träffas i Medborgarhuset Jämshög 

med ett program som heter Argentina. 

 

§ 60 Rapport från förbundets webb konferenser 

Grundläggande kunskaper i de olika konferenserna presenterades. 

 

§ 61 Rapport från distriktets temakonferenser 

Vi lyssnade på kunniga föreläsare i ämnena hörsel och hemsjukvård bl.a. 

Vilka hjälpmedel finns och hur Karlskrona kommun bedriver uppsökande 

verksamhet i hemmet av konsulenter anställda av kommunen. Detta arbetssätt 

kommer att tas upp i Olofströms kommuns KPR. 

 

§ 62 Rapport från regionala pensionärsrådet (RPR) 

Politikerutfrågning om hur regionens verksamhet för vården, kulturen och 

kollektivtrafiken ska se ut efter valet i höst. 

Framtidsfrågor för regionen skall tas på möte i maj. 

 

§ 63 Rapport från kommunala pensionärsrådet (KPR) 

På grund av kommunalrådet Morgan Bengtssons sjukskrivning är rådet ej 

aktivt nu. Vi tillskriver kommunen att verksamheten bör startas upp snarast. 

 

§ 64 Medlemsvärvning 

Föreningen ger en Trisslott för varje ny medlem som värvas förutom den 

Sverigelott som förbundet bidrar med. 

 

§ 65 Åtgärder inför folkhälsovecka 

• Kyrkogårdsvandring 

Onsdag 11/5 kl. 09.30 - ledare Johnny Karlsson. 

• Prova på golf 

Fredag 13/5 kl.10.00 i Boa. 

• Fotosafari 

Bild skickas in till Arne Larsson! (arne.larsson@gmail.com). Max 1st bild 

som skall spegla hälsosamma aktiviteter. Vinster utlovas till de bästa 

korten med Sverigelotter. 

• Nationell stegutmaning  

Anmälan till förbundet krävs om din steglängd.  

• Hjärtstartare 

Vi förbereder att civilförsvaret ev kan ge oss rutiner i detta viktiga ämne i 

vuxenskolans regi. 

• Sittgympa Växtverket 

Vi erbjuds att deltaga i denna aktivitet av Jämshögs Folkhögskola för 

seniorer på växtverket under eftermiddagar. 
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• Onsdagsvandring 

          Deltag gärna i vår vandring. Start och plats kontakta Monica Petersson  

         tel.0730507850. 

• Digitala föreläsningar från förbundet 

Mer info kommer senare 

• Boule 

Vi träffas på tisdagar kl.10 till 12. Denna vecka bör vädret tillåta utomhus 

boule vid boulebanan bakom gamla hotellet. 

• Listerkyrkan 

Vårfest i Sölvesborg den 10 maj. Anmälningarna är nu fler än vad som vi 

är tilldelade. Fler platser kan tillkomma vid återbud. 

 

§ 66 Informationsärenden 

• Se bilaga. 

 

§ 67 Övriga frågor 

• Föreningen deltar i nationaldagsfirande i Holjepark den 6 juni. 

• Den 9 juni kl 13.30 – 15.30 avslutning med senior och 

anhörigkonsulenter i Holje Park. 

Vi ställer upp med vår kör – Röda korset med lotteri. 

Förtäring med korv från den legendariske ”Korva Svens” korvlåda. 

Vi diskuterade behovet av ny lokal med kök för våra medlemmar. 

• Dans kvällar i samverkan med PRO diskuterades och vi avböjde 

förfrågan om deltagande. 

• Information från kommunen att all matjord som används kommer att 

vara fri från invasiva arter. 

 

§ 68 Nästa sammanträde 

Vi träffas den 12 maj i klubblokalen. 

 

§ 69 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Vid protokollet:                            Justeras: 

  
  

 NilsGöran Gustafsson                            Ingvar Wramsmyr   

            

  

 

 


