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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

Dag: torsdagen den 10 februari 2022 

Plats: SPF lokalen 

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

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

Eriksson, James Sandstedt och Anitha Fredriksson. 

 

§ 20 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 21 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 22 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 23 Valberedningens förslag 

Valberedningens Lennart Mörngård hälsades välkommen och 

presenterade valberedningens förslag. Styrelsen godkände förslaget som 

lämnas till årsmötet för beslut. 

Se bilaga. 

 

§ 24 Medlemsärenden 

Vi är 300 medlemmar i nuläget och en medlem har avlidit. 

 

§ 25 Ekonomiärenden 

Den ingående balansen är 130 ksek och den aktuella behållningen är 

137 ksek. 

 

§ 26 Rapport ordförande konferens 27/1 

 • Information om Litorina folkhögskolas verksamhet. 

 • Information på årsmötet om våra nya stadgar och vår app. 

• Vi skall utnämna en ansvarig som medlemsvärvning. 

Vi har utsett Torsten Cairenius. 

• Vi utsåg Birgitta att tillsammans med Arne och Gunilla vara 

webbansvariga.  

•  Distriktsstämma och årsmöte den 13/4 Golfklubben i Ronneby.   
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• Folkhälsoveckan 10/5 Hällevik med bl.a. doktor Widegren känd 

från fråga Lund. Distriktet ordnar buss. 

• Sommarmöte Karlshamn den 6 september-mer info senare. 

 

§ 27 Rapport från digital Folkhälsokonferens 25/1 

Handlar mkt om förslag till aktiviteter under folkhälsoveckan. 

Intranätets betydelse för våra medlemmar. Alla medlemmar skall ha 

tillgång till livsstilsverktyget. Du når detta genom att logga in på 

livstilsverktyget.se/spfseniorerna. 

 

§ 28 Rapport från RPR 

Personalbehovet är stort inom alla delar av vården. Arbetsmiljön har 

anmälts av facket till Arbetsmiljöverket. 

Alla medlemmar inbjuds att den 25 mars på Softcenters aula kl 10-12  

att lyssna på vad våra politiker vill med vården, kultur och tågtrafik efter 

valet i september. 

 

§ 29 Förläggning av årsmöte 

 Årsmötet genomförs den 23 februari vid medborgarhuset i Jämshög kl 

14.00. Parentation hålls över avliden medlem och Gunni-Ann ansvarar 

för ljuständning. Ingen sång. 

Kåseri om fader Gunnar-min fader. 

Landgång, dricka, kaffe och enkel kaka serveras. Pris 100 kr-anmälan 

om deltagande till Bertil senast 16 februari. 

Sedvanligt lotteri med fina vinster. 

Styrelsen och festkommitte´ kommer 12.30 

 

§ 30 Åtgärder inför årsmötet 

Kallelse via massutskick, sms och facebook har skickats. 

På hemsidan finns dagordning, verksamhetsberättelse, 

förvaltningsberättelse, budget och verksamhetsplan. Dessa kommer 

även att finnas i papperskopia i årsmötets lokal. 

 

§ 31 Rapportering Vuxenskola 

All rapportering sker digitalt – kulturarrangemang rapporteras av 

Gunilla. Cirkelledare ansvarar för sina cirklar. Gunilla påminner!    

 

§ 32 Smittorisken på äldreboende resp. inom hemtjänsten 

Då restriktionerna har tagits bort anser vi att frågan är överspelad. 

 

 

§ 33 Informationsärenden 

Se bilaga 
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§ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

• Vi gratulerar en medlem som fyller 100 år-uppvaktas ev av Bertil. 

• Seniorsurfarna startar den 23/2. 

• Ensamhet Vår studiecirkel skall avslutas.  

• Webbinarium 3/2 pensionärsråd. 

• Webbinarium 17/2 rekrytering -Torsten ansvarig. 

• Webbinarium 16/2 fallskador Gunni – Ann.  

• Inspirationskonferens – Arne, Gunilla och Birgitta webbredaktörer. 

• Alla medlemmar kan deltaga- hur man loggar in- se seniorerna.se 

 

§ 35 Nästa sammanträde 

Vi träffas den 10 mars. 

 

§ 36 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse och 

uppvaktningen på födelsedagen. 

 

 

Vid protokollet:   Justerare:   

 

 

 

NilsGöran Gustafsson   Ingvar Wramsmyr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


