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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: måndagen den 12 augusti. 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Anitha Fredriksson, Arne Larsson 

(adjungerad) 

 

§ 65 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

§ 66 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 67 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 68 Medlemsärende 

 Vi har 322 medlemmar, varav 9 ej ännu har betalt avgiften och 3st har avlidit. 

 

§ 69 Ekonomi 

 

 Kassa: 1900 kr 

Bankgiro: 111900 kr 

Bankkonto: 5230 Kr 

Summa: 119030 Kr 

Prognos: ca 107000 kr vid årets slut. 

Ekonomin är stadd vid god kassa. 

 

§70 Rapport från föregående medlemsmöte 

 

 SPF Olofströmsbygden genomförde sitt månadsmöte den 13 juni på 

Humletorkan i samarbete med Vuxenskolan. Ordförande hälsade ett 40-

tal medlemmar välkomna varvid en superb laxmåltid kunde avnjutas. 

Ordförande informerade sedan om ett antal historiska händelser på 

dagens datum samt om planerade aktiviteter i föreningen. Föreningens 

dragspelsvirtuos Arne underhöll med klassiska låtar och ledde allsången 

på kända melodier med ibland andra texter. Humletorkans platschef 

informerade om gårdens historia och dagens verksamhet med café och 
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vandrarhem. 

Kvällen avslutade med kaffe och Toscakaka varefter de närvarande 

kunde bege sig hemåt efter en trevlig tillställning. 

Vid södersjöns grillplats 1/8 träffades ett 45-tal medlemmar för att 

umgås och grilla medhavda läckerheter. Ordförande Ingvar Wramsmyr 

hälsade välkomna till denna nya grillplats i kommunen. Vi umgicks och 

testade Stures kluriga frågesport. Vinnare blev Lennart Håkansson. 

Ingvar avslutade med en kort information om föreningens aktiviteter i 

höst. Ett stort tack till alla som deltog, speciellt till grillmästarna Torsten, 

Sture och rättningsmästaren Bertil. Efter grillningen visade 

hembygdsföreningen upp byggnaderna kring Tulseboda brunn. 

 

§ 71 Förberedelse nästa medlemsmöte 

Den 22 augusti kommer Dag Zetterholm att underhålla om ”Humor och 

hälsa” på Hembygdsgården i Jämshög kl 14. 

  

§ 72 Regler för vårresa och/eller höstresa 

 

Styrelsen fastställer följande regler för anmälningar och avbeställningar vid 

resor arrangerade av 

föreningen. 

1) I programmet skall förutom sista anmälningsdag och betalningsdag även 

anges hur många som kan deltaga. 

2) De först anmälda kommer med på resan. 

3) När resan är fulltecknad noteras reserver i den ordning de anmäler sig. 

4) Om resan inte blir fulltecknad före sista anmälningsdag går erbjudande till 

anhöriga, vänner och andra föreningar. 

5) Avbeställning skall göras så snart som möjligt så att reserv kan kallas in. 

6) Vid återbud efter anmälningstiden utgång debiteras den kostnad föreningen 

får. 

  

§ 73 Studiecirkel om ensamhet 

Sture ansvarar för cirkeln med Ingvar som reserv. Hela styrelsen ingår plus 

GunniAnn B och Lisbeth B. Studiecirkeln genomförs var tredje vecka med 

start den 3 september kl 13.30 

  

§ 74 Aktiviteter hösten 2019 

Följande aktiviteter kommer att göra en omstart. Ansvarig ledare informerar 

sina deltagare. Detta gäller boule (Leif Boije ny ledare), bokcirkel, 

historiecirkel (Sture Prytz ansvarig tills vidare), vandringar, skrivarcirkel, 

matlagning, vinprovning. Styrketräning (Ingrid Larsson) erbjuds sista 

kvartalet. 

På planeringsstadiet finns följande aktiviteter. 
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Diskussionsforum med Eric Tenland. Målgrupp - 12 personer i vår 

klubblokal. Mer information kommer. 

Körsång/allsång: Ingvar undersöker om ny ledare kan ordnas. 

Linedance: Intresse finns men f.n. saknas ledare. 

Sture Prytz startar ett introduktionsmöte om bridge i mitten av september. 

Hjärnkoll: Frågesport- Ingvar undersöker om Eric Tenland kan tänkas bli 

ansvarig för aktiviteten. 

Släktforskning: Ingvar undersöker möjligheten att starta upp denna 

verksamhet. 

Whiskeyprovning kommer ev. att startas upp 2020 som en aktivitet. 

Juridik för äldre: Sven–Göran Arnoldsson skall tillfrågas om intresse för att 

vara ansvarig för denna aktivitet. 

 

§ 75 SPF Olofströmsbygden 40 år 

Ingvar, Bertil och GunniAnn utformar en krönika som presenteras på 

medlemsmöte den 15/10 kl 17. 

  

§ 76 Lokaler för äldreomsorg 

Vi kommer ej att stödja ett förslag att bygga om Holjeskolan utan arbetar 

vidare med förslaget om ett äldreboende vid området bakom Oves motor. 

Plan och byggplan ej klara. Se bilaga. 

  

§ 77 Valberedning 

Alla i styrelsen funderar på lämplig person som kan tänkas ingå i 

valberedningen. Våra stadgar kräver tre personer. 

  

§ 78 Hemberedskap 

På ett månadsmöte under 2020 kommer detta att presenteras för 

medlemmarna. 

 

§ 79 Seniorer i Focus 

12 oktober i Folkets Hus ”äldremässa”. Torsten beställer material och ordnar 

förtäring. Styrelsen medtager kaffe. 

  

§ 80 Övriga frågor 

Vårt nya kommunalråd Morgan Bengtsson kommer den 26/9 att ge 

information om vad som kan vara nyttigt för våra äldre i kommunen. 

 

Vi har uppvaktat PRO på deras 70-års jubileum. 

 

Vår klubblokal skall städas 1ggr/månad. 

 

Vi skall fundera över hur vår höstmiddag arrangeras? Catering från? 
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§ 81 Nästa sammanträde 

Vi träffas 19 september kl 9.00. 

  

§ 82 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

  

  

 Vid Protokollet                                             Justeras 

  

  

 Nils-Göran Gustafson                                  Ingvar Wramsmyr 

 Sekreterare                                                   Ordförande 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 


