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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

Dag: torsdagen den 11 november kl 9.00. 

Plats: SPF lokalen 

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

Arne Larsson (adjungerad), NilsGöran Gustafsson, Birgitta Eriksson, James Sandstedt, 

Anitha Fredriksson och Torsten Cairenius. 

 

§ 137 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna och 

ett speciellt välkommen till vår gäst Monica Petersson. 

 

§ 138 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 139 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 140 Motionsvandring i hembygden 

Det stora antalet deltagare (45 i snitt/gång) gör att det är svårt med 

information, registrering av deltagare och parkeringsplatser på mötesplatsen. 

Birgitta, Arne och Jarl hjälper Monica med registreringen. Arne hjälper 

Monica med behörighet i Miriam. Samåkningen måste organiseras bättre för 

att lösa parkeringsproblemet. 

 

§ 141 Medlemsärenden 

Vi är 300 medlemmar. Vi har fått sju nya medlemmar under året och elva har 

avlidit. 

 

§ 142 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 131000 kr 

 

§ 143 Distriktets planeringskonferens 

Genomförs den 15-16 november på Stufvenäs. 

Jarl Jönsson och NilsGöran Gustafsson deltager. 

 

§ 144 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade alla 45 deltagare och dagens 

underhållare Gittan Bergholtz välkommen till en höstbuffé från Kikki’s. 

Maten uppskattades och efter kaffe och kaka och kort info om vad som sker i 

föreningen avslutades mötet med sedvanligt lotteri. 
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§ 145 Förberedelse inför Luciafirande 

Pga av corona finns ingen Lucia från Högavång. 

Vi genomför ett program den 10/12 kl.16 med eller utan Lucia. Beslut om 

utformning tas på nästa styrelsemöte den 2 december. 

 

§ 146 Rapport från seniorgruppen 

• Nytt reglemente skall införas. 

• Nytt möte den 22/11 på distriktsnivå. Där skall vi jobba med KPR-

frågor och få ideér om hur de andra kommunerna jobbar. 

• Studiedag om hörsel till våren. 

 

§ 147 Rapport från Pensionärsrådet 

En kort sammanfattning om vad som skall avhandlas på det digitala mötet 

den 25/11.   

• Läkarbil skall finnas i varje kommun. 

• 400 miljoner skall sparas - men på vad undrar vi? 

• Personalfrågan på Blekingesjukhuset är problematisk. 

• Röntgenavdelningen har 6000 personer, som väntar på sin tur. 

 

§ 148 Program 2022 

Vi ajournerade frågan och återkommer med beslut på styrelsemötet den 2 

december. 

 

§ 149 Annonsering i lokalpressen 

Vi annonserar inte om aktiviteter i lokalpressen. 

 

§ 150 Enkätundersökning om kost 

Undersökningen är genomförd, men inget resultat har redovisats. 

 

§ 151 Synpunkter från rekryteringskonferens 

Genomfördes digitalt den 20/10. 

• Kort information om hur din förening kan jobba med att värva nya 

medlemmar t.ex välkomna nygamla medlemmar och ta hand om dessa 

på ett bra sätt. 

• Hälsa nya medlemmar med ett personligt välkomstbrev med 

information om föreningen. 

• Nya affischer finns att rekrytera centralt. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

§ 153 Äldreomsorgssatsning 

Styrelsen ställer följande frågor till nästa seniorrådsmöte. 

• Kommunens uppföljning med anledning av äldreomsorgsatsningen. 

• Hur många har getts möjlighet att genomföra utbildning till vårdbiträde 

eller undersköterska på betald arbetstid. 

• För att höja kvaliteten i hemtjänsten vill regeringen att varje 

hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt. När införs detta i 

Olofström? 

 

§ 154 Informationsärenden 

Information från förbundet centralt – redovisas som bilaga. 

 

 

§ 155 

 

Övriga frågor 

• Årsberättelsen 

Arbetet har påbörjats. 

• Folkhälsovecka v.20 2022. Mer info senare om aktiviteter. 

• IT-gruppen på distriktsnivå. 

Blekinge är uppdelad i satelliter. Arne har ansvar för Sölvesborg-

Olofström. Gunilla Wahlgren biträder Arne som webbredaktör i 

föreningen. 

 

§ 156 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är torsdagen den 2 december kl 9.00. 

 

§ 157 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat 

 

  

 Vid protokollet:                                   Justeras: 

  

  

 NilsGöran Gustafsson                        Ingvar Wramsmyr 

  

  

  

 

 

          

 


