
 

 Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  torsdagen den 16 augusti   

 

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

Cairenius, Gunilla Wahlgren, Anitha Fredriksson, Nils-Göran Gustafsson, Arne 

Larsson (adjungerad) 

 

§ 55  Mötets öppnande 

 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

 

§ 56 Fastställelse av dagordningen 

 

  Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 57 Föregående mötesprotokoll  

 

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 58  Medlemsärenden 

 

 Vi har 313 medlemmar varav 3 medlemmar ej betalt årsavgift. 

 Dessa kommer att plockas bort från våra medlemsregister. 

 

§ 59   Ekonomi 

 

Vår halvårsrapport för ekonomin visar tillgångar på ca 89 tkr och ett saldo på 

ca 75 tkr. Resultat mellan budget och prognos pekar på plus minus noll. 

Medlemsavgiften höjs till 250 kr och 75 kr går till föreningen. 

 

§ 60   Rapport föregående medlemsmöte 

 

SPF Olofströmsbygden Tillsammans med Vuxenskolan har haft sin årliga 

grilleftermiddag vid Södersjön i Kyrkhult. Den exceptionella sommarvärmen 

innebar att grillning var förbjuden. Det fick i stället bli fika från medhavda 

kaffekorgar. Vi var ca 40 personer som samlades och fick lyssna på Lars Holms 

50-talsmusik. Ett uppskattat program. Gunni-Ann informerade om nästa 

månadsmöte den 23 augusti 

med äldreomsorgschef Ingela Colleen. Även information om sommarfesten i 

Mörrum den 28 augusti. Avslutningsvis om kommande aktiviteter som körsång 

och vinprovning  



 

§ 61   Förberedelse nästa medlemsmötet 

 

 Nästa månadsmöte blir med kommunens äldreomsorgschef Ingela Collén 

den 23 augusti kl 14. Underhållning av Gunvor Åsäng. Kommunens vegokock 

Anette Modin inbjuds att informera om sin verksamhet. 

 

§ 62  KPR/LPR-frågor 

  

Extra  KPR–möte med chefen för vårdcentralen. Personalsituationen har 

förbättrats. 4 hyrläkare på kontrakt. Bertil bevakar våra frågor vid nästa KPR-

möte 

 

§ 63   Nya aktiviteter och gamla aktiviteter 

  

 Körsång startar i hembygdsgården på tisdag den 21 augusti kl 14-16. 

 20 st. anmälda. 

 

 Vinprovning startar i hembygdsgården den 10 ok kl 18. 

 25 st. anmälda. 

 

 Boktipsarcirkel kommer att starta i vår föreningslokal så snart som möjligt. 

 

 Våra vandringar startar den 29 augusti. 

 

 Historia med Birgitta Hellström kommer att startas upp. 

 

§ 64   Social gemenskap  

 

Struktur eller organisation för verksamheten är utarbetade. Föreningen erbjuder 

medlemmarna t.ex. besök, transporter m.m. Vi kommer att bjuda in 

kommunens seniorkonsulent H. Wihlborg till styrelsemöte för att diskutera hur 

vi kan samarbeta och ev. utveckla denna viktig fråga. 

 

§ 65   Planeringskonferens 

 

Vi anmäler Ingvar Wramsmyr och Bertil Thomasson till planeringskonferens i 

Helsingborg den 22-23 oktober. 

 

§ 66   Pensionssystemet 

 

 Skrivelse till Sveriges politiker om vårt pensionssystem. Se bilaga1 

 

 

 



§ 67   Nya medlemmar 

 

 Frågan bordlades till nästa möte. 

 

§ 68   Program 2019 

 

 Ett program för hela 2019 kommer att upprättas och programkommittén 

 Lämnar förslag den 1 november. 

  

§ 69   Övriga frågor 

 

Vi kommer att presentera vår förening i ”Allt om Olofström”. 

Vi deltager den 13 oktober vid seniormässan i Folkets Hus. 

Vi tackade nej till en skrivelse från Anna Lena Fischer om deltagande vid 

medlemsmöte. 

Gunilla informerade om” seniorpodden” 

 

§ 70   Nästa styrelsemöte 

 

 Nästa styrelsemöte äger rum 6 september kl 0900 

  

 

§ 71   Mötets avslutas 

 

Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet avslutat och tackade för visat 

intresse. 

 
     

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Nils-Göran Gustafsson   Ingvar Wramsmyr 

sekreterare Ordförande                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Pensionssystemet 

 

Sveriges fyra största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna, RPG och SKPF  presenterar i 

dag, den 4 juli 2018, en gemensam kravlista till Sveriges politiker. Det handlar om sex krav som vi 

står enade bakom. Tillsammans representerar vi cirka 800 000 medlemmar. 

I Sverige finns nästan 2,2 miljoner personer som tar ut allmän pension och därför kan kalla sig 

pensionärer. En del har det ganska gott ställt medan andra får vända på varenda krona. Alla är i 

större eller mindre grad beroende av pensionssystemet och det offentliga och därmed politiska 

beslut. Pensionärsorganisationerna kräver att pensionssystemet och skattesystemet ska ge 

ekonomisk trygghet, vara rättvist och bidra till minskade ekonomiska klyftor. Gemensamt ställer vi 

nu upp sex gemensamma krav till de politiker som beslutar om välfärd och ekonomi: 

● Pensionssystemet måste ses över i sin helhet.  

Pensionssystemet är i dag ett lapptäcke. Det är idag i praktiken omöjligt för den enskilde att förutse 

vilket utfall i plånboken förändringar inom nuvarande pensionssystem ger. Den allmänna pensionen 

urholkas och klarar inte av att garantera ekonomisk trygghet idag eller imorgon. Därför måste hela 

systemet ses över i ett sammanhang – inte som hittills, del för del! 

● Lika skatt på pensionsinkomster och löneinkomster.  

Pension är uppskjuten lön och ska därför beskattas som utbetalad lön. Den nuvarande regeringen 

har genomfört sänkningar av skatten på pensioner och alla oppositionspartier lovar att ta bort 

skillnaden. Gott så, och vi vill se det genomfört snarast! 

● Bostadstillägget behöver höjas.  

Bostadstillägget är ett nödvändigt komplement till ett allt mer urholkat pensionssystem. Det 

behöver förbättras i takt med att bostadskostnaderna stiger. Vi ser behovet av ett höjt ersättningstak, 

samma ersättningsgrad för alla inkomstnivåer och en förändrad förmögenhetsgräns. Äldre ska inte 

behöva flytta mot sin vilja bara för att den allmänna pensionen inte räcker till. 

● Det ska löna sig att ha arbetat.  

Med de föreslagna förändringarna i grundskyddet kommer det knappt att märkas i pensionskuverten 

om man arbetat fyrtio år eller inte alls. Vi ska ha ett bra grundskydd men den som efter ett helt 

arbetsliv går i pension ska ha en bättre ekonomisk standard. Det är en av de viktigaste orsakerna till 

att pensionssystemet måste ses över i sin helhet. 

● Den allmänna pensionsavgiften bör höjas.  

Vårt nuvarande pensionssystem är underfinansierat. Pensionsavgiften bör därför höjas för att på sikt 

ge högre pensionsnivåer och mer pengar in i systemet. Höjda avgifter bör dessutom konstrueras så 

att det kommer både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre pensioner. 

● Insyn i och debatt kring pensionsfrågorna.  

Pensionsgruppens nuvarande arbetsformer behöver ändras. I dag hänvisar ansvariga politiker alla 

frågor om pensioner till pensionsgruppen när pensionsdebatten istället måste ut ur de slutna 

rummen och debatteras bredare

 



 


