
 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdagen den 11 februari 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Arne Larsson 

(adjungerad), Nils-Göran Gustafsson, Torsten Cairenius (digitalt), Gunilla Wahlgren 

(digitalt), Birgitta Eriksson (digitalt), Anitha Fredriksson (digitalt), James Sandstedt 

(digitalt). 

 

§ 19 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 20 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

. 

§ 21 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 22 Medlemsärenden 

Vi är 306 medlemmar i nuläget. 237 har ännu ej betalat medlemsavgiften. 

Sista betalningsdag 28/2. Har du inte fått ett inbetalningskort-kontakta 

Torsten för ett OCR nummer. 

Alla nya medlemmar har fått ett personligt välkomstbrev från styrelsen. 

 

§ 23 

 

Ekonomiärenden 

Dagens behållning 119000 kr. 

Sponsringen av vår förening har ännu inte inbringat några inkomster. Ingvar 

undersöker ärendet. 

 

§ 24 Bokslut 2020 

Styrelsen fastställer resultat och balansräkning som är godkänd av 

revisionen och överlämnar ärendet till årsmötet. 

 

§ 25 Förläggning av årsmöte 

Årsmötet skall genomföras fysiskt och preliminärt den 25 maj kl 14.00 i 

hembygdsgården Jämshög. Torsten undersöker om detta är möjligt. 

Vår studiecirkel om ensamhet flyttas till den 11 maj kl 14.00 i 

föreningslokalen. 

  



§ 26 Rapport från ordförandekonferens 

• Nils Ingmar Thorell informerade om distriktets verksamhetsplan. 

• Bengt Mauritzon informerade om SPF:s varumärke i samhället. PRO 

mer känt bland folk, men ungefär samma anseende i övrigt. SPF 

framstår dock som mer trovärdiga i massmedia. 

• Eva Holmberg (lokala KPR) betonade vikten av att bevaka statens 

riktade statsbidrag till äldre i samhället. Påpekade även regionens 

ansvar för primärvården. 

• Kerstin la Fleur informerade om DM i Boule som ev. avgörs i maj. 

• Yvonne Andersson pratade om möjligheten att informera 

medlemmarna med SMS. 

 

§ 27 Rapport från seniorrådet 

Digitalt möte den 26/2. Bertil kommer att ta upp följande punkter. 

• Taxi för äldre 

• Pensionärslunch 

• Kyld mat 

• Personalens språkkunskaper inom äldreomsorgen. 

• Fortbildning inom geriatrik 

• Personalkontinuiteten  

• Telefonkontakt med äldre i omsorgen. 

• Hur följer vi upp att de riktade statsbidragen på 13 miljoner gör mest 

nytta. 

 

§ 28 Rapport från pensionärsrådet 

Frågeställningar till ett förmöte den 12/2 och ordinarie möte den 11/3. 

Frågeställningarna är: 

• Nära vårdkoncept. 

• Hur hanteras planerade operationer? 

• Hur stora är kostnaderna för covid i regionen? 

• Kommer patienavgifterna att höjas och hur mkt? 

• Hur skall den palliativa vården organiseras? 

• Hur skall journalsystemen med andra regioner hanteras? 

• Hur är det tänkt med förstärkning av geriatriken i regionen? 

• Hur hanteras frågan om närakuten i Karlshamn-planer m.m? 

 

 

§ 29 Skrivelse om äldreomsorg 

Information om hur kommunen har tänkt med de riktade statsbidragen till 

äldreomsorgen. Kommunalrådet har svarat på styrelsens skrivelse till 

kommunstyrelsen. Styrelsen kommer att bevaka ärendet. 

 

 



§ 30 Facebook 

Stort tack till Gunilla och Anitha för arbetet med vårt facebook-konto, SPF 

Seniorerna Olofströmsbygden. 

Alla i styrelsen kan lägga in bidrag om vår verksamhet. 

 

§ 31 Pensionsundersökning 

Central undersökning på SPF:s uppdrag av Novus och Forena 

Kan pensionerna höjas genom högre avgifter eller senare pension? 

Enkätsvaren blev: 

• Höjd avgift 34 % 

• Höjd pensionsålder 7 % 

• Kombination av dessa två 35 % 

• Dagens system 8 % 

• Vet ej 17 % 

 

§ 32 Folkhälsovecka 

Under v.20 kommer förbundet ha aktiviteter i form av digitala föreläsningar 

på fm. och fysiska aktiviteter på em. hela veckan. Ur programmet- 

• Mat och kostråd 

• Psykisk hälsa 

• Relationer 

• Rörelse 

• Hjärnan 

• Fysiska aktiviteter t.ex. yoga m.m. 

Styrelsen funderar till nästa styrelsemöte vad vi kan bidraga med för 

aktivitet lokalt. Finns 5000 kr i bidrag för att finansiera aktiviteter. 

 

§ 33 

 

 

 

SMS-tjänst 

Alla medlemmar som ej har e-post kommer att erhålla ett SMS med 

information om våra aktiviteter. 

Arne plockar fram en lista på medlemmar som saknar e-post. 

Alla styrelsemedlemmar tar ansvar för 1/10 och meddelar Arne om ev. 

mobilnummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

§ 34 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 35  Nästa sammanträde 

Fastställdes till den 11 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 36 

 

Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

  

Vid protokollet                                     Justeras 

 

 

Nils-Göran Gustafsson                          Ingvar Wramsmyr           

 
 


