
 

         

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdag 16 januari kl 09.00 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Anitha Fredriksson, Nils-Göran Gustafsson, Arne 

Larsson(adjungerad) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet öppnat och hälsade 

välkommen. 

  

§ 2 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

  

§ 4  Årsberättelse 2019 

 Styrelsen fastställer årsberättelsen och överlämnar ärendet till årsmötet. 

  

§ 5 Bokslut 2019 

 Styrelsen fastställer resultat och balansräkning och lämnar den samma för 

revision och årsmöte. och överlämnar ärendet till årsmötet. 

  

§ 6 Rapport från föregående medlemsmöte 

 Ingvar hälsade 106 medlemmar välkomna till vårt traditionella luciatåg från 

Hågavångsskolans drama och mediaprofil under ledning av Lina Vägbo. 

Vi provade en jultallrik under en trivsam em. med kaffe och ett uppskattat 

lotteri. Vår SPF-kör underhöll och mötet avslutades med att Ingvar tackade 

för visat intresse och önskade God Jul och Gott Nytt År till våra 

medlemmar. 

  

§ 7 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 Inför medlemsmötet kommer Ingvar undersöka om vilka tekniska apparater 

som vår föreläsare Sven-Göran Arnoldsson behöver för sin föreläsning om 

juridik för äldre. Musik av Jörgen Bengan Svensson. 

  

 

 

 

 



§ 8 Dagordning årsmöte 2020 

 Dagordning kommer att publiceras inför årsmötet. 

Övrig information 

Styrbjörn Gustafsson kommer att leda årsmötesförhandlingarna. 

Vi skall ha val av 2 styrelseledamöter, en på ett år och en på 2 år 

James Sandstedt och Birgit Ericsson är föreslagna. 

Ingen utmärkelse kommer att delas ut vid mötet. 

  

§ 9 Budget 2020 

 Styrelsen tillstyrker att budgetförslaget fastställs och lämnas till årsmötet 

 Se bil.1 

§ 10 Medlemsavgift för 2021 

 Styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift 250 kr för 2021. 

  

§ 11 Verksamhetsplan 2020 

 Styrelsen föreslår att framtagen verksamhetsplan fastställs av årsmötet. Se 

bil 2 

  

§ 12 Valberedning 2020 

 Styrelsen föreslår omval av Tommy Danielsson, Gunni-Ann Berggren och 

Birgitta Kindvall. Tommy Danielsson som sammankallande. 

  

§ 13  Verksamhetsutveckling 

 Vi vill ha flera engagerande medlemmar 

Syns vi inte?-Finns vi inte?, fler aktiviteter? Fler insändare? 

Förbered ev. enkät om vad som varit extra ordinärt, verksamhet som 

expanderat och varit roligt. 

Vi bordlägger frågan till nästa styrelsemöte! 

  

§ 14 Åtgärder inför seniorrådet 

 Nästa möte sker den 13/2. Frågor till mötet skall ställas 14 dagar innan. 

 • T.ex. Var skall nya äldre boende placeras i kommunen? 

Prioteringen skall vara trygghetsboende 

• Ordna sociala mötesplatser i alla kommundelar 

• Ge våra pensionärer möjligheter att äta lunch på våra äldreboenden. 

 

§ 15 Åtgärder inför pensionärsrådet 

 Vårdcentralspatrullen måste komma igång i samarbete med PRO och SKPF 

enligt Jönköpingsmodellen. Ingvar författar en skrivelse i frågan till vår 

distriktsordförande. 

  

§ 16 Övriga frågor 

 Linedance startar på tisdag v.4 med Lena Mattson som ledare i Gränums 

Folkets Hus. Hyreskostnad 200 kr . Din kostnad är 600 kr för 10ggr. 

 Historiegruppen startar v 4. 



Matlagningsgruppen gör även den en nystart för våren. 

Vill du deltaga - ring ansvarig ledare. Se program 2020. 

Föreningsnytt upphör i BLT. 

Diskussionsforum startar 3 februari i klubblokalen kl 09.00. 

Vi skickar program och aktiviteter i vår förening till medlemmar som saknar 

e-mail med post. 

§ 17 Nästa möte 

 Vi träffas den 13 februari i klubblokalen kl. 9.00. 

  

§ 18 Mötets avslutande 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat. 

  

  

 Vid protokollet 

  

  

 Nils-Göran Gustafsson                                          Ingvar Wramsmyr 

 Sekreterare                                                             Ordförande 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


