
 

 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden  

Dag: torsdagen den 12 maj 2022 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Arne Larsson (adjungerad), 

NilsGöran Gustafsson, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren, Birgitta Eriksson, James 

Sandstedt, Jarl Jönsson. 

Förhinder: Anitha Fredriksson 

 

§ 70 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 71 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 72 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 73 Medlemsärenden 

Vi är 287 medlemmar och 11 st har ej betalt medlensavgiften. Det innebär 

uteslutning från föreningen. Vi kommer att tillskriva dessa att de är välkomna 

tillbaka till föreningen. 

 

§ 74 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 146000 kronor. 

 

§ 75 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade ett 25-tal medlemmar välkomna till 

aprils månadsmöte den 28/4 på Haldakrogen i Svängsta. Ett speciellt 

välkommen till dagens musikant, Gunvor Åsäng. Vi serverades en kulinarisk 

vårbuffe´ som var en kryddig kycklingfile med potatisgratäng och sallader av 

varierande slag. Desseren var en mkt god äppelkaka med vaniljdoftande 

grädde och kaffe. Gunvor underhöll med skönsång innan det tradionella 

lotteriet med fina priser tog vid. Innan Ingvar tackade för visat intresse 

informerades vi om avslutningen som våra äldre och anhörigkonsulenter i 

kommunen skall ha i Holjepark den 9 juni. Vårresan den 19 maj ersätts med 

Giselssons program Evert Taube i Argentina. Vi träffas i medborgarhuset i 

Jämshög kl 14.00. 

 

§ 76 Förberedelse inför nästa medlemsmöte 

Styrelsen och programkommitén samlas kl 12.30 i medborgarhuset Jämshög. 

Giselssons underhåller med Evert Taube i Argentina. Kaffe och kaka med 

sedvanligt lotteri ingår i priset 100 kr. 



 

Sommarmat på Brokamåla gård den 16/6 kl 14.00 Mer info kommer senare. 

 

§ 77 Rapport från ordförandekonferens 

• Statistik äver medlemsutvecklingen under 4 år i riket. 60 % värvas av 

bekant, vän eller släkting och 20 % - eget initiativ för att bli medlem. 

• Annonskampanj planeras i distriktet 

• Sommarmöte i Bellevueparken Karlshamn 6/9. 

• Utbildningskonferens 19/9 

• Förbundsråd 5 och 6/10 

• Planeringskonferens 14 och 15/11 

• Roll- up samt Flyers kan lånas från distriktet 

 

§ 78 Rapport från distriktets temakonferenser 

• Webbredaktörer 

Arne Larsson och Birgitta Eriksson deltog. Vår app och hemsida 

diskuterades. En utvecklingside` är att vi anmäler och betalar via appen vid 

våra möten. 

• Hörselnedsättning 

Vi informerades om olika hörselnedsättningar och hjälpmedel av G. 

Holmberg. 

• Webbföreläsning om ”I lust och nöd” rekommenderas. 

 

§ 79 Rapport från regionala pensionärsrådet (RPR) 

Frågor som RPR önskar få information om. 

• Personalrekrytering till regionen och arbetsmiljön. 

• Vaccinationer, TBE och bältros. 

• Vårdskulden – hur skall den hanteras i verksamheten? 

• Översyn av arbetsordningen inom RPR efter nästa mandatperiod. Vem 

skall vara ordförande? protokoll eller minnesanteckningar? 

• Rutiner vid telefonsamtal till privatpersoner- avsändarens 

telefonnummer eller dolt nummer? 

• Uppföljning av Peter Lilja och Lennart Förberg från föregående möte. 

 

§80 Rapport från seniorrådet (KPR) 

Vi förväntar oss svar på skrivelser till seniorrådet. 

• Hörselnedsättning 

 Vi föreslår att en inventering av pensionärernas hörselnedsättning 

genomförs, plan för åtgärder, organisation för ändamålet inrättas och 

uppföljning av verksamheten genomförs. 

• Pensionärslunch 

Vi föreslår att kyld mat ersätts med varm mat och möjlighet att äta 

pensionärslunch på Brännaregården införs. 

• Språktest inom äldreomsorgen 

Vi föreslår att frågan om språktest utreds, erfarenheter från andra kommuner 



 

inskaffas och en tidsplan fastställs. 

• Hund i vården 

Vi föreslår att intresset för vårdhund på särskilt boende undersöks, 

studiebesök av personal och boende görs på lämplig enhet och om möjligt 

genomföra detta i nästa års budget. 

 

§ 81 Erfarenheter kring folkhälsoveckan 

Delta gärna i veckans aktiviteter (se mailutskick) och glöm inte förbundets 

föreläsningar på nätet. 

 

§ 82 Informationsärenden 

Se bilaga 

 

§ 83 Övriga frågor 

• Släktforskning 

Har startats upp med fyra deltagare – fyra möten planeras. 

• Lokalfrågan 

Föreningen behöver en lokal med kök och mötesplats för våra aktiviteter 

• Nya aktiviteter 

Vi försöker ordna nya aktiviteter. Förslag önskas från medlemmarna. 

Önskemål finns om kortare resor med kulturellt inslag i närområdet, t.ex. 

Karlskrona med sina sevärdheter, Kristianstads vattenrike eller hemligt mål 

med mat. 

• Nationaldagsfirande 

Vi deltar kl 13.00 den 6/6 i flaggkortege i Holjeparken. 

Torsten ordnar det som behövs. 

• Vår senior och anhörig konsulents avslutning den 9 juni i 

Holjeparken 

Vi deltar med vår kör LYRAN. 

• Information från PRO 

PRO:s planering och lämplig lokal för sina medlemmar att bryta ev. ensamhet 

för våra pensionärer. 

 

§ 84 Nästa sammanträde 

Vi träffas i klubblokalen den 9 juni kl 9.00. 

 

§ 85 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

  

  

 Vid protokollet:                                              Justeras: 

  

  

 NilsGöran Gustafsson                                    Ingvar Wramsmyr 



 

 


