
 

PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Torsdagen den 12 april 2018 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Torsten Cairenius, 

  Gunilla Wahlgren, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Nils-Göran Gustafsson, Anitha Fredriksson 

 

 

§ 20 Mötets öppnande 
Ingvar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vid ordinarie sekreterares frånvaro beslöts att 

Ingvar skriver protokollet och att Sture justerar detsamma. 

 

§ 21 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

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

 

§ 23 Medlemsärenden 
Noterades att föreningen f.n. har 311 medlemmar och att 5 ej betalt medlemsavgift. Därtill finns 1 

godkänd medlem som ej betalt sin avgift. 

 

§ 24 Ekonomi 
Jarl redovisar balans- och resultat per 31 mars. Av denna framgår att tillgångarna är 84 500 kr med 

ett resultat på 12 300 kr.  

Oklarhet kring avgift till förbundet på utträdda medlemmar, avlidna medlemmar samt nya medlem-

mar föreligger. Beslöts att Ingvar kontaktar distrikt resp förbund för klarhet. 

Styrelsen beslutar att balans- och resultat redovisas kvartalsvis samt att man månadsvis rapporterar 

den löpande utvecklingen. 

 

§ 25 Rapport föregående medlemsmöte 
Vice ordförande Sture Prytz hälsade ca 70 medlemmar välkomna! Ett speciellt välkommen 

till vår distriktsordförande Nils-Ingmar Thorell som informerade oss om distriktets verksamhet. 

Vi lyssnade till hur förbundet och distriktet kommer att hantera frågor som det digitala samhället, 

det kontantlösa samhället och hur skall vi försöka motverka den ökade ensamheten för pensionärer.. 

Lösningen på dessa problemområden är påverka våra lokala politiker, skriva insändare, stimulera 

till möten mellan pensionärer.  

Det har utvecklats en app där vi pensionärer lättare skall hitta i den digitala världen. 

Vi underhölls av ”Ellen från Vissefjärda” som roade åskådarna med enmansteater. 

Vi fick information av våra reseledare om Vårresan. Gunni-Ann informerade om nästa månadsmöte 

på Fritzatorpet den 26 april. Glöm inte att anmäla dig! 

Senioraktiviteter anordnas under maj månad av kommunens seniorkonsulent- se föreningens hem-

sida. 

Mötet avslutades med kaffe, dopp och traditionellt lotteri. 

Vice ordförande Sture Prytz tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat 

 



 

§ 26 Förberedelse nästa medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte är förlagt till Fritzatorpet med start kl 17.00 och omfattar en vårbuffé med 

såväl varm som kall mat. Ingvar kontaktar Fritzatorpet angående kostnad för loka och lättöl. 

Underhållningen kommer att genomföras av Gittan Bergholtz. Styrelsen beslutar att kostnaden för 

måltiden fastställs till 250 kr.  

 

§ 27 KPR/LPR-frågor 
Vid senaste KPR-möte beslöts att äldreomsorgschefen till kommande möte redovisar åtgärder i 

syfte att förbättra och utveckla sjukvården i västBlekinge – detta mot bakgrund av gemensam 

skrivelse från SPF, PRO och SKPF. Till kommande KPR-möte kommer även möjliga träffpunkter 

att redovisas – dvs en organiserad plats för aktiviteter och social samvaro.  

Från distriktet informerades om digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att uppnå en god och 

jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet. Därutöver redovisades Socialdepartementets kvalitetsplan som innebär  

för att äldre personer ska få god vård och omsorg av god kvalitet krävs insatser både från äldreom-

sorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. 

 

§ 28 Kurser och konferenser 
Föreningen har deltagit i distriktets temadag ”Inför valet” samt på distriktsstämma. Till kommande 

temadagar beslöts att Gunilla deltar den 16 april på temat ”Media”, att Ingvar, Bertil och Jarl deltar 

den 23 april på temat ”Boende”, Ingvar den 7 maj vid ordförandekonferens samt att Bertil deltar 

den 14 maj vid KPR/LPR.  

 

§ 29 Nyheter från distriktet 
Telefonapp är möjlig för nedladdning – Arne överför instruktion till hemsidan 

DM i boule genomförs den 24 maj – Lisbeth vidtar eventuella åtgärder 

DM i golf genomförs den 14 juni – Ingvar översänder inbjudan till berörda 

 

§ 30 Teaterresa 
Föreningen Moshultamåla Gamla Skola inbjuder till ett arrangemang den 4:e och 5:e augusti med 

teaterstycket ”Jungfrukammaren” skrivet av Vilhelm Moberg. Biljettpriset är 180 kr och föreställ-

ningen äger rum på författarens skola.  

 

§ 31 Nya aktiviteter 
Styrelsen beslutar att undersöka intresse för följande aktiviteter: vinprovning, bokcirkel, första 

hjälpen, sociala medier samt körsång. 

Styrelsen föreslår programkommittén följande programpunkter: bildvisning av Mikael Gustafsson, 

äldreomsorg med Ingela Collén samt Tuija Finnilä om trädgårdsväxter (på våren) 

 

§ 32 Facebook. 
Styrelsen beslutar genomföra en studiecirkel den 15 maj, 22 maj samt 29 maj – samtliga i Vuxen-

skolans lokaler med start kl 9.00. Gunilla med biträde av Anitha och Arne blir cirkelledare.  

 

§ 33 Program hösten 2018 
Styrelsen efterhör programkommitténs förslag senast den 7 maj med åtföljande kostnad.  

 

§ 34 Övriga frågor 
Noterades att samtliga inte kunnat genomföra inloggning på intranät resp medlemsregister. 

Sture och Gunilla deltar på Vuxenskolans Föreningsträff den 26 april. 

 

 



 

§ 35 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till 17 maj och 14 juni. 

 

 

 

 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

Ingvar Wramsmyr      Sture Prytz 

 


