
 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdagen den 13mars 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Arne Larsson 

(adjungerad), Nils-Göran Gustafsson, Torsten Cairenius (digitalt), Gunilla Wahlgren 

(digitalt), Birgitta Eriksson (digitalt), James Sandstedt (digitalt). 

 Anitha Fredriksson (digitalt t.o.m. kl 9.15), därefter annat uppdrag. 

 

§ 37 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. 

 

§38 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 39 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 40 Medlemsärenden 

Vi är 305 st medlemmar i nuläget. 31 st har ännu ej erlagt medlemsavgiften. 

Påminnelse från förbundet i april. Avlidna medlemmar är 6 st. 

Två nya medlemmar hittills i år. 

 

§ 41 Ekonomiärenden 

Dagens behållning 117500kr 

Sponsring bekräftas av Olofströms Hus. 

Vi kommer att ansöka om sponsring av vår förening hos Sparbanken 

Karlshamn. 

 

§ 42 Rapport distriktsstyrelsen 

Inget möte har genomförts under perioden. 

 

§ 43 Rapport från seniorrådet 

• Varm mat skall levereras med början i höst. 

• Antal lediga platser i särskilt boende är 45 st. 

• Jemsegården kommer att öppnas. 

• Vid stängning av Västra Lid kommer de boende att flyttas till andra 

äldreboenden i kommunen. 

• Borggården skall vara kvar som demensboende. 



• Hemtjänsten behöver nya lokaler. Postens lokaler ny lokalisering av 

hemtjänsen. 

• Hemtjänsten vid Götabanken flyttas ev. till Klinten. 

• Handikappanpassad badplats vid Orsjön. 

• Ev. renovering av varmbadsbassängen p.g.a. läckage diskuterades. 

• Konsekvenser av befolkningsminskningen i minskade skatteintäkter 

diskuterades. 

• 85 nya företag startade under 2020 och 55 st avvecklades. 

• 5.9 miljoner kr har används av äldreomsorgslyftets statsbidrag för 

utbildningar till bl.a.undersköterskor. 

• Diskussioner om hur bemanning av hemtjänsten ska lösas. 

• Pensionärslunch på Brännaregården för boende på Holjebäck är inte 

aktuellt i närtid. 

• Regeringens samordnare för äldreomsorgen Göran Johnsson är 

inbjuden att föreläsa om sin utredning för ökad kvalitet inom 

äldreomsorgen. 

• Nästa sammanträde den 20 maj. 

 

 

§ 44 

 

Folkhälsovecka. 

Vår förening kommer inte att deltaga med lokala aktiviteter utan vi hänvisar 

till förbundets aktiviteter som genomförs med föreläsningar m.m. 

Mer information om folkhälsoveckan 17-21 maj kommer att publiceras på 

vår facebooksida och styrelseprotokoll senare. 

 

 

§ 45 

 

SMS-tjänst 

86 st medlemmar saknar e-postadress. Av dessa har 51 st mobiltelefon och 

kan nås via SMS. SMS kommer att skickas ut om förfrågan om ev. e-

postadress. 

 

§ 46 Aktiviteter våren 2021 

De långa vandringarna startar upp den 24/3. Hela programmet finns på vår 

facebook sida. 

Aktiviteten boule diskuterades. Ordförande Ingvar Wramsmyr kommer att 

kontakta ev. intresserad ledare, så att verksamheten kan startas upp igen. 

Övriga aktiviteter har pausats pga av pandemin och vi avvaktar tills vi har 

vaccinerats för att starta upp verksamheterna. 

 

 

§ 47 Öppen närtrafik 

Information läggs ut på hemsidan och facebooksidan. 

Massmedia kommer att kontaktas för ev. reportage. 

Mer info finns på blekingetrafiken.se 



 

 

 

§ 48 

 

Telefonbedrägerier 

Information från polisen om hur vi skall skydda oss mot bedrägerier 

lades till protokollet. Alla kommuninvånare över 70 år har fått information 

via postutskick till hushållen eller besök polisens hemsida. Polisen.se 

 

§ 49 Mötesglädje istället för ensamhet 

Information om förbundets projekt lades till protokollet 

 

§ 50 Övriga frågor 

Våra medlemsmöten diskuterades. Vi får avvakta Folkhälsomyndighetens 

regler och hur Coronan utvecklas för beslut i frågan. 

Information om Zoom utbildning i förbundets regi. 

 

§ 51 Nästa sammanträde 

Nästa möte är den 8 april kl 9.00 

 

§ 52 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

  

Vid protokollet                                     Justeras 

 

 

Nils-Göran Gustafsson                          Ingvar Wramsmyr           

 


