
 

PROTOKOLL fört med styrelsen SPF Olofströmsbygden 
 

Dag:  Måndagen den 16 januari 2017 

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

  Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Arne Larsson (adjungerad) 

 

§ 146 Mötets öppnande  
Ordförande Gunni-Ann öppnade mötet, hälsade alla välkomna och önskade samtliga en god 

fortsättning på det nya året 

 

§ 147 Fastställa dagordningen 
Föreslagen föredragningslista fastställdes. 

 

§ 148 Föregående mötets protokoll 
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 149 Medlemsärenden 
Det centrala medlemsregistret är fortfarande inte tillgängligt, varför inga dagsaktuella uppgifter 

fanns att rapportera. Någon uppgift om antal nya medlemmar eller om antal avlidna personer kunde 

inte heller rapporteras. Däremot tror vi oss veta att antal medlemmar är åtminstone 300 st. 

 

§ 150 Ekonomi 
Torsten redovisar ingen aktuell balans- och resultatrapport, detta på grund av arbete med årsbok-

slutet. Med all rimlig sannolikhet kommer dock verksamhetsåret att sluta i närheten av ett noll-

resultat. 

 

§ 151 Rapport föregående medlemsmöte 
Föreningen hade den 16 december i samarbete med Vuxenskolan sitt traditionella luciafirande i 

Mariasalen för ett 90-tal medlemmar. Lucian med ett 20-tal tärnor och  stjärngossar framförde ett 

antal klassiska julsånger varvat med dikter i anslutning till den kommande högtiden. Det blev en 

mäktig upplevelse under ledning av Marcin Michalek. Därefter vidtog landgång med dryck innan 

Katalin Hajas tillsammans med 7 skönsjungande  flickor underhöll med  vackra sånger.  Efter 

kaffedrickning kunde ett lotteri finna några glada vinnare. Alve Persson uppmanade medlemmarna 

till ett större engagemang så att de olika posterna kan besättas på årsmötet. Gunni-Ann Berggren 

avslutade mötet med att önska medlemmarna God Jul och  Gott Nytt år.  

 

§ 152 Förberedelse nästa medlemsmöte 
Vid nästa medlemsmöte den 26 januari kommer Åke Bondesson att informera om och visa bilder 

under temat Längtan till Norge. Gunvor Åsäng kommer att stå för underhållningen.  

 

§ 153 Kriterier för utmärkelse 
Styrelsen fastställde följande kriterier för erhållande av utmärkelse: 

1 Efter fem år – och endast en gång 

2 Till ledamot i styrelsen 

3 Till sammankallande i valberedning respektive programkommitté 

4 Till ansvarig för aktivitet  



§ 154 Regler för vårresa 
SPF-föreningen erbjuder en vårresa torsdagen den 18 maj. Resan går till Vackra Bjärehalvön. och 

kostar  560 kr. För denna summa får man förutom lunch och fika på för- och eftermiddag även 

guidning på Banmuseum, tågresa Ängelholm - Båstad, studiebesök på Vävaren samt guidning på 

Munka-Ljungby Herrgård. Anmälan om önskat deltagande inges senast 31 mars till Ann-Marie 

Mörngård per mail ammorngard@hotmail.com eller per tel 0760-465 860 alt 070-364 65 91. Det 

minsta antalet deltagare för att kunna arrangera resan är 35 personer och det högsta antalet är 50 

personer. Om fler än 75 personer anmäler intresse för resan kan den dubbleras till ett annat tillfälle. 

Om 51-74 personer anmäler intresse kommer lottning att tillgripas. Vid lottningen kommer vare sig 

äkta makar eller sambos att åtskiljas.  

 

§ 155 Utskick av programblad 
Ledamöterna samlade programblad och välkomstbrev till medlemmarna i resp kuvert. Flertalet av 

dessa  fördelades därefter på de olika ledamöterna för personlig utdelning. Återstoden av utskicket 

kommer sedan att hanteras via ordinarie postgång. 

 

§ 156 Övriga frågor 
Informerades om möjlighet till deltagande vid PROS:s resa till Ullared den 11 april. 

Framfördes följande förslag till kommande program:  

 Allergifria smycken 

 Karibiska pärlor 

 Musikcafé i Slagesnäs 

 

§ 157 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till måndagen den 13 februari kl. 9.00 

 

§ 158 Mötet avslutas 
Gunni-Ann avslutade mötet och tackade de närvarande 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Ingvar Wramsmyr      Gunni-Ann Berggren                                                                                                                                 

sekreterare                                                                              ordförande 
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