
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Tisdagen den 1 augusti 2017
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Inge Björklund,
Arne Larsson (adjungerad), Styrbjörn Gustavsson (distriktet)

§ 56 Mötets öppnande
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speciellt välkommen riktades till 
Styrbjörn, distriktets representant för föreningen.

§ 57 Fastställelse av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

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

§ 59 Medlemsärenden
Enligt det centrala registret skall det i dagsläget finnas 296 aktiva medlemmar i föreningen. Då sam-
tidigt 4 nya medlemmar ännu inte är registrerade och 6 medlemmar inte har betalt medlemsavgift så 
blir osäkerheten stor vad gäller medlemsantalet.

§ 60 Ekonomi
Torsten redovisar en balansrapport på 90 592 kr. På resultatrapporten framfördes frågor kring  med-
lemsavgift, kontanta ersättningar och distriktsbidrag.

§ 61 Rapport föregående medlemsmöte
Föreningen har haft räkfrossa i Hällevik den 16 juni och genomfört en utflykt till Ivö den 6 juli.

§ 62 Förberedelse nästa medlemsmöte
Föreningen genomför en grilleftermiddag vid Södersjön den 10 augusti där Sture och Torsten står för
grillningen och Vägdröjarna för underhållningen.
Det därpå följande medlemsmötet äger rum den 24 augusti. Där kommer Klaus Wix Nielsen att 
informera om äldres sjukdomar.

§ 63 Samverkan med distriktet och dess föreningar
Efter en studiecirkel i SPF Seniorernas Föreningsguide uppkom frågan om hur föreningen dels på 
bästa sätt skulle kunna behålla sina medlemmar, dels skulle kunna öka sitt medlemsantal. 
Styrbjörn redogjorde därvid för två motioner som behandlades på nyligen genomförd kongress – den 
ena tar upp olika former för medlemskap, den andra handlar om nya anslutningsformer; se bilaga.  
Kort uttryckt kan man säga att motionerna tar upp stödmedlemskap resp. nätverksarbete  Då kon-
gressen biföll motionerna kan man förmoda någon form av utfall i ärendet framöver.
Vid den efterföljande diskussionen pekades på följande konkreta åtgärder i vår lokala förening:
*   uppföljning av de som slutar
*   deltagande på SV-dagar
*   utnyttjande av biblioteket



§ 64 Kurser och konferenser
Distriktet inbjuder i närtid till följande konferenser

 4 september Utvecklingsfrågor
 11 september Äldrefrågor, folkhälsa

§ 65 Läget ang aktivitetsgrupperna
Boule har genomförts under hela sommaren. Övriga aktiviteter kommer att återupptas i början av 
september.

§ 66 KPR/LPR-frågor
Bertil har i Sydöstran framfört kritiska synpunkter dels på patientsäkerheten vid övergången från 
sjukhus till hemstjänst, dels på stängningen av akuten i Karlshamn.
Bertil var även kritisk till arbetet i LPR och menade ”att inget görs”. Han uppmanades därvid att 
ställa konkreta frågor till LPR-ledningen.
Under diskussionen uppkom förslaget att patientsäkerhet och regelverk skulle kunna vara ett lämpligt
område att behandla på framtida månadsmöte. 

§ 67 Nytt från distrikt/förbund
Distriktet inbjuder till Sommarfest den 16 augusti på Ronneby Brunn. Från förbundets horisont kan 
meddelas att Eva Eriksson är ny ordförande, att medlemsavgiften höjs med 30 kr från 2019 (där 
distriktet sänker den med 10 kr) samt att Äldreforum har genomförts på Almedalsveckan av SPF, 
PRO och SKPF med ekonomi, hälsa och diskriminering som huvudfrågor.

§ 68 Utskick av programblad
Gunni-Ann har på egen hand placerat programblad och informationsblad för hösten 2017 i 
adresserade kuvert för vidare distribution till olika ledamöter alternativt för ordinarie postgång. 

§ 69 Övriga frågor
Ändring av medlemsansvarig aktualiseras i samband med kommande årsmöte.

§ 70 Nästa styrelsemöte
Fastställdes till torsdagen den 14 september.

§ 71 Mötets avslutande
Gunni-Ann tackade de närvarande och avslutade mötet. Styrbjörn tackade för inbjudan till styrelsen 
sant tackade för kaffet.

Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande



Bilaga

35. Olika former för medlemskap i SPF Seniorerna 
Medlemsantalet minskar och svårigheten att få de yngre seniorerna att ansluta sig till SPF 
Seniorerna gör att man bör utreda nya möjligheter för medlemskap. 
Man kanske kan införa olika former av medlemskap. 
Ett där man ansluter sig till SPF Seniorerna som ”stödmedlem” och då får viss tillgång till 
information, försäkringar och andra förmåner, samt tidningen Senioren. 
Ett annat medlemskap motsvarande nu gällande praxis. 
En kraftig ökning av antalet medlemmar skulle ge SPF Seniorerna avsevärt större tyngd i 
arbetet med att förbättra seniorernas situation i samhället. 
Därtill skulle en medlemsökning kunna ge förbundet stärkt ekonomi. 

Förslag: 
Ge förbundet i uppdrag att utreda vad olika former av medlemskap skulle innebära. 
- Om det överhuvudtaget är möjligt att införa. 
- Vilka rättigheter och skyldigheter som skall gälla för de olika medlemskapen. 
- Vad skall de olika medlemsavgifterna komma att kosta. 
- Vilken påverkan skulle det få för förbundet, de lokala föreningarna och så vidare 
Förslagsställare: 
Anders Persson, SPF Seniorerna Kristianstad 
Föreningens yttrande 
Motionen bifalles med syfte att förbundet utreder vidare. 
Distriktets yttrande: 
Motionen har presenterats för Skånedistriktets distriktsstämma, som ställer sig bakom 
motionen. 
SPF Seniorerna Skånes distriktsstyrelse tillstyrker motionen. 

36. Nya anslutningsformer = fler medlemmar 
En önskan om fler medlemmar finns för att öka inflytandet över beslut och villkor, som rör oss 
äldre i samhället. Många personer vill inte engagera sig i det sedvanliga, breda föreningslivet på 
lokal nivå, utan vill ägna sig åt mer specifika intressen. Det kan röra till exempel kultur, 
motorcyklar, hundar, HBTQ etcetera. Dessa skulle kunna bilda nätverk med egna träffar runt 
om i landet. 
Ett annat förslag är att på samma sätt eller inom den ordinarie föreningen låta personer med 
förtida pension till exempel på grund av sjukdom bli medlemmar. Det finns många 
förtidspensionärer, som kanske inte har någon förankring i föreningar, men som skulle vilja ha 
stimulans och sällskap. 
Ytterligare en kategori är personer, som inte är pensionärer, men som sympatiserar med oss och
vill stödja vår verksamhet, vårt påverkansarbete eller det till exempel vi gör för deras föräldrar i 
föreningarna. Stödmedlemskap i någon form, kanske centralt eller i distrikt/förening, skulle 
kunna passa denna kategori. 

Förslag: 
Att förbundet ser över och möjliggör fler typer av anslutningsformer
Förslagsställare: 
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet 



Förbundsstyrelsens yttrande över motioner 35 och 36 
Motionärerna föreslår att förbundet får i uppdrag att utreda möjligheten till olika former av 
medlemskap och vad det skulle innebära för konsekvenser. 
FS håller med om att det idag finns svårigheter med rekryteringen av nya medlemmar, 
framförallt i åldrarna 65-70. Genom undersökningar som gjorts av Vintage People har 
förbundet också fått bekräftat att många yngre seniorer har en positiv bild av exempelvis 
seniororganisationers påverkansarbete, medan man är mindre intresserad av traditionellt 
medlemsengagemang i föreningar. Motionärerna pekar på behovet att utveckla ny 
anslutningsformer och förutsättningar för medlemskapet för att skapa möjligheter att möta fler 
seniorers önskemål om hur man vill engagera sig i sin organisation. FS välkomnar därför 
förslaget om att förbundet ska se över och möjliggöra för fler typer av anslutningsformer. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att bifalla motionerna, samt att överlämna dem till blivande stadgegruppen


