
 

PROTOKOLL för med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Onsdagen den 7 februari 

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

  Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Arne Larsson (adjungerad), 

  Nils-Göran Gustafsson (inbjuden), Tommy Danielsson (inbjuden) 

Frånvarande: Inge Björklund 

 

§ 161 Mötets öppnande 
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 162 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 163 Föregående mötets protokoll 
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 164 Medlemsärenden 
Noterades att det aktuella medlemsantalet är 304 st.  

 

§ 165 Ekonomi 
Kassören redovisar januari månads utfall. 

 

§ 166 Rapport föregående medlemsmöte 
I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen sitt månadsmöte, denna gång i den nygamla 

lokalen Hembygdsgården där Gunni-Ann  kunde hälsa ett 75-tal medlemmar välkomna. 

Programmet upptogs av att Sverigevandraren Tommy Nilsson, som lotsade oss igenom sevärdheter i 

mellersta och västra Blekinge. Vi fick stöta bekantskap med Tjäro, Eriksberg, Köpmannagården, 

Punschmuseet, Laxens Hus, Valhall, den engelska kyrkpgården mm samtidigt som vi fick uppleva 

personligheter som Alice Tegner, Ålakungen, Salje m fl. Hans vandringar på 24000 mil (sex varv 

runt jorden!) på 50 år är imponerande men hans berättarkonst i bilder är oemotståndlig! Ann-Marrie 

informerade sedan om planerad vårresa och Gunni-Ann om kommande helgcafé. Ett lotteri fick 

avsluta månadsmötet. 

 

§ 167 Bokslut 2017 
Kassören redovisar bokslut för 2017 med balans- och resultatrapport. Av dessa framgår att den 

ingående balansen är 76 846 kr och den utgående 72 182 kr. Genom en leverantörsskuld på 945 kr 

blir årets resultat – 3 719 kr.  

 

§ 168 Årsberättelse 
Ledamöterna undertecknar tidigare presenterad årsberättelse. 

 

§ 169 Budget 2018 
Efter förslag från avgående och tillkommande kassör beslutar styrelsen föreslå årsmötet budget 

enligt bilaga. 



§ 170 Handlingar och hemsida inför årsmötet 
Ingvar ansvarar för följande handlingar: dagordning, årsberättelse, verksamhetsplan 

Torsten ansvarar för ekonomisk berättelse, budget 2018 

Beslöts kopiering med 30 ex för årsberättelsen och 50 ex för övriga. 

 

§ 171 Förberedelse inför årsmötet 
Gunilla och Gunni-Ann ansvarar för åtgärder i samband med parentation. 

Gunni-Ann ansvarar för gåva till mötesordförande samt blommor i samband med utmärkelse. 

Sture ansvarar för blommor till avgående ordförande. 

Beslutades att det till kaffet serveras semlor. 

Programkommittén kommer att bistå vid serveringen. 

 

§ 172 Regler för vårresa 
Alternativa förslag föreligger. Beslöts efterhöra synpunkter från reseledarna. 

 

§ 173 Skrivelse till KPR/LPR 
Utarbetad skrivelse är för underskrift hos PRO och SKPF. Efter undertecknande skickas den till 

KPR resp LPR samt för kännedom till SPF-föreningarna i Karlshamn och Sölvesborg. 

 

§ 174 Distriktets styrelse- och ordföranderesa 
Beslöts anmäla Gunni-Ann till en kostnad av 3 000 kr. 

 

§ 175 Kurser och konferenser 
Följande konferenser anordnade av distriktet är aktuella: 

 5 mars  Ordförandekonferens  Ingvar deltar 

 12 mars Nya funktionärer  Nils-Göran, Ingvar, Gunilla, Anitha deltar 

 19 mars Ansvariga DM  Sture deltar 

 26 mars Inför valet   Bertil deltar 

 

§ 176 Nytt från distrikt och förbund 
Förbundet planerar en stegutmaning för föreningarna samt har utarbetat en facebokskola. 

 

§ 177 Samråd ang fd Gelo möbler 
Till en plan för att möjliggöra fritidsaktiviteter har styrelsen inga erinringar.  

 

§ 178 Övriga frågor 

 till invigning av S/V:s nya lokaler den 1 mars kommer Sture, Ingvar, Gunilla, Torsten att 

deltaga 

 nya medlemmar kommer att inbjudas till särskild träff senare i vår 

 

§ 179  Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till to 8 mars, to 12 april, to 17 maj, to 14 juni 

 

§ 180 Mötets avslutande 
Gunni-Ann avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

Ingvar Wramsmyr       Gunni-Ann Berggren 

 



 

 

 Budget 2018 

 

 

 Inkomster 
 Mötesintäkter  65000 

 Lotteriintäkter    7000 

 Medlemsintäkter 20000 

 Kommunala bidrag 19000 

 Övriga bidrag  12000 

 SUMMA           123000 

 

 

 Utgifter 
 Möteskostnader 70000 

 Lotterikostnader   3000 

 Lokalhyra  25000 

 Kontorsmaterial   8000 

 Porto     3000 

 Övriga kostnader   7000 

 Bankkostnader   1000 

 Kontanta ersättningar   6000 

 SUMMA           123000 

 

 

 


