
 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: Torsdagen den 10 januari 2019. 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla 

Wahlgren, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafsson Och Anitha Fredriksson. 

Frånvarande: Arne Larsson(adjungerad) 

 

§153 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen och god fortsättning. 

  

§ 154 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§155 Föregående mötesprotokoll 

  

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

  

§ 156 Medlemsärenden 

 Vi är 312 medlemmar i nuläget. En hedersmedlem och vänmeddlem. Två 

medlemmar har avlidit under året. 

 

§ 157 Ekonomi 

 Jarl Jönsson tackar för hjälp med kassörsjobbet.  

 

§ 158 Rapport föregående medlemsmöte 

 Ingvar hälsade alla luciafirare välkomna till Mariasalen. Vi fick se och höra 

ett luciatåg från Högavångskolans drama och mediaprofil under ledning av 

Herman Saming och Lina Vägbo. Vi provsmakade julens läckerheter och 

hade en trivsam em. tillsammans. SPF-kören uppträdde och fick stående 

ovationer för sin skönsång. Ordförande Ingvar W. tackade för visat intresse 

och önskade ett hundratal medlemmar God Jul och ett Gott Nytt År. 

  

§ 159 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 Inför månadsmöte den 24 januari ordnar Bertil fika. 

 

§ 160 Årsberättelse 

 Årsberättelsen överlämnas till årsmötet och skickas till Arne för publicering.  

 

 



§ 161 Bokslut 

 Vi fastställer resultat och balansräkning 2018 och lämnar den samma för 

revision och årsmöte. 

 

§ 162 Dagordning årsmöte 

 Dagordningen fastställdes och publiceras på vår hemsida. 

 

§ 163 Valberedningens förslag 

 Valberedningens förslag till verksamhetsåret 2019 fastställdes. 

Till sammankallande valdes Tommy Danielsson, Birgitta Kindvall och 

GunniAnn Berggren. Sture Prytz ingår som adjungerad ledamot. 

 

§ 164 Budget 2019 

 Styrelsen tillstyrker att budgetförslaget fastställs och lämnas till årsmötet. 

 

§ 165 Omkostnader 

 Styrelsen beslöt att alla styrelseledamöter erhåller 900 kr i arvode för sitt 

uppdrag. 

 

§ 165 Medlemsavgift 2020 

 Årsavgiften fastställdes till 250kr. 

 

§ 166 Verksamhetsplan 

 Verksamhetsplanen fastställdes. Se bilaga. 

 

§ 167 Sammanträdestider 2019 

 Sammanträdestider fastställdes för 2019. Se bilaga. 

 

§ 168 Helgcafe´ 

 Under våren 2019 kommer vi att ha helgcafe´23/2 (Klinten) och 23/3 

(Tullbacken i Jämshög). Aktiviteten startar kl: 14.00. 

 

§ 169 Distriktets aktivitetsplan resp. verksamhetsplan 

 Dessa planeringar diskuterades som information. Se bilagor. 

 

§ 170 Seniorrådet 

 Kommentarer om förslag av kommande pensionärsrådet. Vi föreslår fyra 

möten per år. Mandattiden föreslås bli två år. Protokollet ska finnas på 

kommunens hemsida. Ingvar kollar med förbund och länsföreningen om det 

är OK att byta namn på KPR till Seniorrådet.  

 

§ 171 Övriga frågor 

 Vi föreslår som resmål i vår, Fåglar mm i Falsterbo. 



 

§ 172 Nästa styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte äger rum den 7/2, kl: 09.00 

 

§ 173 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse 

  

 

 

 Vid protokollet                                                                  Justeras 

  

  

 Nils-Göran Gustafsson                                                     Ingvar Wramsmyr 

 Sekreterare                                                                        Ordförande 

  
         


