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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

Dag: torsdagen den 10 mars 

Plats: SPF lokalen 

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

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

Sandstedt. 

Förhinder: Anitha Fredriksson, Jarl Jönsson 

 

§ 37 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 38 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 39 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 40 Medlemsärenden 

Vi är 301 medlemmar i nuläget och 26 st har ännu ej erlagt medlemsavgiften. 

Vi hälsar Linda Kristensen välkommen till vår förening. 

 

§ 41 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 126 000 kr. 

 

§ 42 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade välkommen till månad-och årsmöte 

med parentation. Styrbjörn Gustafsson från distriktet hälsades välkommen att 

leda årsmötet. Alla styrelseledamöterna fick förnyat förtroende. Vi underhölls 

med ett kåseri om ”fader Gunnar”av sonen Thomas Rosendal. Mötet 

avslutades med en landgång, kaffe och kaka som smakade utmärkt. Vårt 

populära lotteri med fina vinster blev en bra avslutning på ett välbesökt möte. 

 

§ 43 Förberedelser inför nästa medlemsmöte 

Mars månadsmöte sker torsdagen den 24/3 kl 14.00 i medborgarhuset 

Jämshög. Ingmar Skogar berättar om Indien-”Djungelbokens värld”. 

Kaffe och kaka med sedvanligt lotteri ingår i priset 100 kr. Anmälan till Bertil 

Thomasson på telefon 070-644 15 72 eller mail thomassonbertil@gmail.com. 

Styrelsen och festkommitté samlas 12.30 

Medlemsmöte i april på Haldakrogen den 28/4 med underhållning av Gunvor 

Åsäng. Vi inmundigar kryddig kycklingfile´ med potatisgratäng och/eller 
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buffe´. Äppelkaka med vaniljsås och kaffe som avslutning. Pris 200 kronor. 

Mer info kommer senare. 

 

§ 44 

 

Rapport från förbundets webbkonferenser 

Vill Du veta mer - se förbundets hemsida för länkar till respektive ämne. 

Pensionsråd 

Fallskador 

Rekrytering 

Inspiration 

 

§ 45 Rapport från kommunalt pensionärsråd resp regionalt pensionärsråd 

• KPR - Inget möte har ägt rum ännu efter tidigare möte. 

• RPR – Möte idag-mer info efter nästa styrelsemöte. 

 

§ 46 Status på föreningens aktiviteter 

Vandringar - Startar den 23/3. 

Linedance - Har startats upp med 6 deltagare. Ny ledare Inger Harryson. 

Akvarellmålning - har startats upp. 

Bokcirkel - Har startats upp med 8 delagare. 

Matlagning - ska startas upp i närtid. 

Canasta - har startats upp. 

Boule - Snart dags för utomhusspel. Inomhus tisdagar kl 10-12. 

Bridge - Ännu ej startat. 

Körsång - Har startat. 

Vinprovning -startar i slutet av april. 

Skrivarcirkel - har startat upp. 

Släktforsning - har ej startat. 

Schack -har ej startats. 

Det finns platser kvar till schack, släktforskningoch linedance. Anmälan till 

iwramsmyr@gmail.com. 

Anmälan till bridge maila till torsten.cairenius@oktv.se  

Intresserad av boule kom och pröva tisdagar kl 10 i boulelokalen vid 

växtverket. 

 

§ 47 Åtgärder inför folkhälsovecka 

Förslag på att du rapporterar till förbundet antal steg Du mäktar med. 

Tipsrunda vid Blåsegylet med info om SPF av någon i styrelsen. Ingvar 

ansvar för tipsfrågorna. Torsten beställer informationsmaterial från förbundet. 

Det är angeläget att anordna fler vandringar t.ex. vandring vid Tulseboda eller 

vandring i byn med guidning av någon kunnig person i ämnet. 

 

§ 48 Informationsärenden 

Se bilaga! 
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§ 49 Övriga frågor 

Studiecirkeln Ensamhet 

Styrelsen träffas den 17 maj kl 9.00 i SPF lokalen för att göra en 

handlingsplan. 

 

§ 50 Nästa sammanträde 

Vi träffas den 7 april. 

 

§ 51 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet      Justeras: 

 

 

 

NilsGöran Gustafsson     Ingvar Wramsmyr 


