
Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdagen den 5 december kl 9.00 

 

Närvarande. Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Torsten Cairenius, 

Anitha Fredriksson, Nils-Göran Gustafson, Arne Larsson (adjungerad) 

 

§ 140 Mötets öppnande 

 

 Ordförande Ingvar förklarade mötet för öppnat och hälsade välkommen. 

 

§ 141  Fastställelse av dagordning 

 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 142 Föregående mötesprotokoll 

 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§ 143 Medlemsärenden 

 

 Vi har nu 315 medlemmar och alla har betalt. 

 

§ 144 Ekonomi 

 

Vårt saldo t.o.m. 5 december är 115000 kr. Prognos vid årsskiftet 105 till 

110000 kr. 

  

§ 145 Rapport föregående medlemsmöte 

 

SPF Olofström i samarbete med SV har hållit sitt medlemsmöte i 

hembygdsgården i Jämshög. Gunni-Ann Berggren hälsade de ca 50 

medlemmarna välkomna och dagens underhållare Thomas Carlström. Han 

framförde ”Jorden runt på tjugo instrument” på ett mycket intressant och 

uppskattat sätt. Kaffe med goda kakor smakade bra. Efter kaffet blev det 

dragning på lotteriet. Gunni-Ann avslutade och tackade alla och påminde 

om Luciafirandet i Mariasalen den 13 december kl 16.00 

  

 

 

 

 



§ 146 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 

Bertil ansvarar för smörgås, kaffe och kaka från Nebbeboda till vårt 

luciafirande. Gunni-Ann tillhandahåller måltidsdryck och glögg. Vår 

förening bidrar med 1500 kr till Drama och Musikprofilen för Luciatåget. 

Vår kör kommer att ha ett julframförande. Priset är 150 kr. Styrelsen, 

programkommitte´n och övriga medhjälpare samlas kl 13.30 för 

iordningställande. 

Lotteri som vanligt. 

  

 

§ 147 

 

Rapport från temadagar 

 

 • Medlemsregistrering: Temadag har genomförts. Info om KPR 

rapporteras. Ringa SPF centralt om Styre Prytz bortgång. 

 

• Hemsidor: Arne och Gunilla har införskaffat en smartphone med app. 

Arne skickar info om hur man använder appen senare. 

§ 148 Programblad för 2020 

 

Klart för tryckning. Nisse beställer 100 st till Luciafirandet. 

  

§ 149 Julkort 

 

Alla 90 åringar erhåller julkort. 

  

§150 Jämshögs Gästis 

 

Styrelsen noterar att Gästis inte svarar mot de motiv och krav som SPF har 

och därför har vi inget intresse av Gästis. Dessutom avslogs affären av 

kommunfullmäktige. 

  

§ 151 Sammanträdestider 2020 StyrelsenVi fastställde följande dagar. 

 16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14,5, 18/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 3/12 

  

§ 152 Åtgärder inför årsmötet 

 • Kallelse kommer att publiceras en lördag i början av januari i våra 

lokaltidningar. 

 • Dagordning 

Klar och skickas till valberedningen. 

 • Verksamhetsplan 

Färdig för tryckning. 

 • Utmärkelser 

Ingen utmärkelse kommer att utdelas i år. 



 

 

 

 

• Dokumentation Viss dokumentation är ej klar ännu.  

  

§ 153 Valberedning 

 • Valberedningen har påbörjat sitt arbete. 

  

§ 154 Årsberättelse 2019 

 • Skickas till styrelsen för genomläsning i början av januari. 

  

§ 155 Övriga frågor 

 • Kort info från Anitha om taxor för vård m.m i regionen.Vi 

återkommer med mer info senare. 

 • Vi har köpt 2 st andelar i Gränums Folkets hus. 

 • Vi lämnar frågan om parkeringstid på ”hyllan”.  

 

§ 156  Nästa möte 16/1 2020 kl 9.00  

                                                                                                                                

§ 157 Mötets avslutande 

 

 Ordförande avslutade mötet, tackade för gott samarbete under året samt 

önskade ledamöterna God Jul och Gott Nytt År. 

 
 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Göran Gustafson    Ingvar Wramsmyr 

Sekreterare                                                     justerare 

 

 


