
Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Onsdagen den 12 maj 2021
Tid: kl. 13.30-15.15
Plats: SPF-lokalen

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Torsten Cairenius (digitalt), 
Gunilla Wahlgren (digitalt), Anitha Fredriksson (digitalt), Birgitta Ericsson (digitalt), 
James Sandstedt (digitalt), Arne Larsson (adjungerad)
Förhinder: Nils-Göran Gustafsson

§ 70 Mötets öppnande
Ordförande Ingvar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vid ordinarie sekreterares frånvaro 
beslöts att Ingvar skriver protokollet samt att Arne justerar detsamma.

§ 71 Fastställelse av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 72 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 73 Medlemsärenden
Föreningen har fn 306 medlemmar, varav 10 som ej betalt medlemsavgift. Under året har hittills 
tillkommit 4 nya medlemmar, 7 har avlidit och 2 har lämnat föreningen. 
Torsten har tillskrivit ej betalande medlemmar och kommer att kontakta dem personligen via telefon

§ 74 Ekonomiärenden
Den aktuella behållningen är 136 ksek. En översiktlig prognos över året pekar på ett nollresultat, 
dvs att den utgående balansen blir 120 ksek.

§ 75 Rapport från ordförandekonferens
Styrelsen informerades om följande:
Årsmöte
En förening genomför mötet i maj som per capsulum. Några genomför mötet utomhus i maj. 
Flertalet avser att förlägga årsmötet i augusti/september
Folkhälsovecka
En förening (Mörrum) har ett gediget program. Övriga har vandringar, tipspromenader mm.
Beslutades ta krafttag till hösten med kombination rekrytering.
Medlemmar som ej betalt
190 i länet, Karlshamn följer upp med telefonsamtal.
Medlemsrekrytering
Särskild träff i höst
Hemsida
Förslag till personer för nätverk länet (Arne från oss!). 



§ 76 Rapport från seniorrådet
Följande ärenden är aktualiserade inför möte den 20 maj.

- Äldreomsorgssatsning: plan för användning av SB 7 mkr till personalförstärkning 
- Personalbemanning inom Hemtjänst: åtgärder för att nedbringa personal till vårdtagare
- Pensionärslunch på äldreboende
- Taxi för äldre: bättre information om taxi alt öppen närtrafik
- Anhörigvård: hjälp med information om verksamhet
- Geriatrik: plan för fortbildning av personal
- Språkkunskaper inom ÄO: Kunskap i svenska/kultur och annat språk/kultur

Noterades att kontakter med Näringslivsbolaget kanske kunde vara en öppning ang taxi för äldre. 

§ 77 Rapport från pensionärsrådet
Följande ärenden har hanterats vid möte 6 maj 

- Närakut
- Nära vård; presentation
- Vårdskuld; prioriteringar mm
- Cancerkirurgi - kvinnovård
- Geriatriker
- Journalsystem
- Covid-19
- Forskningsarbeten

§ 78 Planering hösten 2021
Beslutar att försöka genomföra tidigare planering enligt uppgjord plan. Det innebär dock att 
programmet den 26 augusti kombineras med ett årsmöte. Huruvida förläggning skall ske i 
Hembygdsgården eller Medborgarhuset får beslut anstå till senare tillfälle.

§ 79 Årsmöte
Beslutar preliminärt att förlägga årsmötet till den 26 augusti kl 14.
Informerades om valberedningens förslag.

§ 80 Folkhälsovecka
SPF Seniorerna genomför en Folkhälsovecka under ve 20 (17-20 maj). Syftet är att öka 
förutsättningarna för att främja en god hälsa.
Beslutar att genomföra följande aktiviteter:

- Nationell stegutmaning
- Tipsrunda Blåsegylet 
- Information om föreläsningsserie

§ 81 Övriga frågor
Beslutar följa upp följande ärenden

- Bilersättning till ledare för de långa vandringarna
- Skrivelse till Socialnämnden om Tryggt liv – hela livet
- Bouleverksamheten

§ 82 Nästa sammanträde
Fastställdes till 3 juni. 

§ 83 Mötets avslutande
Ordförande Ingvar tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet Justering

Ingvar Wramsmyr Arne Larsson


