
Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 
 

Dag:   Torsdagen 8 mars 

Plats:   SPF-lokalen 

Närvarande:  Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Arne Larsson, Gunilla Wahlgren, Anitha 

Fredriksson, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafsson, Sture Prytz, Bertil 

Thomasson 

 

 

 

§1  Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 Alla i styrelsen presenterade sig för varandra 

§2 Fastställande av dagordningen 

 Föreslagen dagordning fastställdes 

        

§3  Föregående mötesprotokoll 

 Godkändes och lades till handlingen 

 

§4 Medlemsärenden 

 Antalet medlemmar i dagsläget är 307 st., varav 20 ej betalt i skrivande stund 

 

§5 Ekonomi  

 Föreningens ekonomi redovisades kassa    3277.07 kr 

             Plusgiro    68738.98 kr 

                                                                   Checkräkning   66.00 kr 

                                                                   S:a Kassa och bank:  72082.05 kr 

§6 Rapport från föregående möte 

 Se årsmötesprotokoll 2017  

 

§7  Förberedelse nästa möte, 22 mars, Jämshög 

Sture Prytz samordnar mötet. Distriktsordföranden Nils-Ingmar Thorell är speciellt inbjuden 

och kommer att prata om SPF och dess verksamhet, tankar om vad vi gör åt ensamheten hos 

äldre och sociala mediers funktion. 

Vi underhålls av Ellen, stå-upp-komiker. 

Fika kommer att serveras. 

 

§8 KPR/LPR-frågor 

 Vi fick information att ny ordförande, Yvonne Andreasson, har tillsats. 

Information om Vårdcentralens situation – vi fick inga svar på vår skrivelse att förbättra och 

utveckla sjukvården i västra blekinge. Vi kommer tillsammans med PRO att inbjuda till en 

information om Ängelholmsmodellen 

Vidare diskuterades en samlingsplats för äldre, där man kan äta och umgås.  

Inga beslut fattades på mötet 

 

 

 

 

 



§9 Kurser och konferenser  

            Temadag,  Ronneby  12 mars, för Ingvar, Gunilla, Anitha, Jarl och Nils-Göran. 

 DM-möte, Ronneby  19 mars, Sture Prytz deltager  

 Inför valet Ronneby 26 mars Bertil Thomasson deltager 

Årsmöte,   Ronneby, 4 april, Ingvar och Gertrud Wramsmyr, Sture Prytz och Anitha 

Fredriksson 

 12-13 april, studieresa till Stockholm för Gunni-Ann Berggren 

  

 

§10 Aktivitetsgrupperna 

 Verksamheten pågår som vanligt tills annat meddelas.  

 

 

§11 Hjärtstartare 

Vi informerades i frågan och eventuellt sökes pengar i fonder tillsammans med PRO med 

flera. Dock ej prioriterat ärende. Ej aktuellt för vandringsgrupperna.   
       

 
§12 Regler för vårresa 

Styrelsen beslutar om 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) Vid anmälan skall namn och telefonnummer anges 

3) Om resan inte blir fulltecknad av medlemmarna går erbjudande till andra intresserade.  

4) Vid överbokning kommer lottning att tillgripas där vare sig äkta makar eller sambos åtskils 

5) Vid två resor bör det bli jämvikt i bussarna (minst 35 st i varje buss). I första hand bör 

överflyttning ske frivilligt, i i sista hand kan lottning komma att ske.  

6) Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras den kostnad föreningen får 

 

 

§13 Verksamhetsplan, ansvarsfördelning 

Styrelsen beslutar om följande ansvarsfördelning på den av årsmötet fastställda 

verksamhetsplanen:  

 skriva referat från våra aktiviteter och få dem införda på föreningssidorna i lokalpressen 

samt publicera dem på hemsidan     Nils-Göran 

 ha en plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer på våra möten  

 och de som inte kommer på möten/aktiviteter   Styrelsen 

 anpassa våra program och aktiviteter för olika intressegrupper och efter önskemål från  

 våra medlemmar       Styrelsen 

 delta i gemensamma kommunala aktiviteter    Alla 

 aktivt samla in våra medlemmars e-postadresser samt utöka användandet av e-post för  

 att nå ut till våra medlemmar      Arne och Ingvar 

 ha insändare och debattartiklar i lokalpressen   Ingvar 

 påbörja arbetet med att skaffa en större lokal för föreningen Bertil och Jarl 

 

 

 

 

 

 

 



 

§14 Strategisk utveckling av föreningen, ansvarsfördelning 

Styrelsen beslutar om följande ansvarsfördelning på de efter en studiecirkel prioriterade 

områden: 

Områden    Ansvar 

Aktiviteter    Alla ger förslag 

Social gemenskap   Sture ger förslag 

Äldreomsorg    Anitha ger förslag 

Medlemsutveckling   Torsten och Arne ger förslag 

Ny lokal     Bertil och Jarl ger förslag 

 

 

§15 Användning av hemsidan 

Arne redovisar tillvägagångssätt vid inloggning på Mina sidor, Intranät och 

Medlemsregister. Om Arne får förhinder valdes Gunilla till ersättare. 

 

 

§16 Befattningsbeskrivning 

 Styrelsen beslutar utse Torsten Cairenius till medlemsansvarig samt till klubbmästare. 

Dessutom utsågs Gunilla Wahlgren till medieansvarig. Styrelsen beslutar att ersättning skall    

utgå med 400kr för vardera klubbklubbmästare och medieansvarig. 

 

§17 Övriga frågor 

 Fem st nycklar är beställda. 

Vid årsmötet 4 april kommer arbetsgrupper att bildas för engagerande medlemmar och hur 

behåller vi medlemmarna? 

Förbundsmästerskap, Sture Prytz ansvarar. 

 

 

§18 Styrelsemöten i vår 

 12 april och 17 maj 

 

 

§19 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet   

 

 

 

 

Nils-Göran Gustafsson    Ingvar Wramsmyr 

Sekreterare       ordförande  


