
Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 7 februari 2019. 

 

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

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

Larsson (adjungerad). 

 

  

§ 175 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 176 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 177 Föregående mötesprotokoll 

 

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

  

§ 178 Rapport föregående medlemsmöte 

Ett 50-tal medlemmar kom till Jämshögs hembygdsgård för att deltaga 

i årets första medlemsmöte. Ordförande Ingvar hälsade alla närvarande 

medlemmar samt dagens underhållare Åke Bondesson välkomna. Åke 

skulle visa bilder under rubriken ”Någonstans i Sverige”. Det blev 

cirka en timme med magnifika bilder från Åkes kamera med spirituella 

och kulturella kommentarer. Resan började i södra Sveriges sista 

vildmark, vår egen kommun och slutade vid Haparanda. Bertil hade 

köpt in goda kakor till kaffet som följde. Ingvar testade ”Hjärnkollen” 

på oss inför kommande mästerskap. Under våren hoppas föreningen att 

tillammans med kommunen att vid behov kunna ställa upp med någon 

form av fixarservice. Sedvanlig lottdragning förrättades av Gunni-Ann. 

Årets vårresa går till Falsterbo. Mötet avslutades med tack från Ingvar  

till alla för trevlig samvaro. 

 

§179 Åtgärder inför årsmötet 

Om ordförande Ingvar Wramsmyr eventuellt opereras diskuterades 

plan B inför årsmötet. Det innebär att Sture Prytz ersätter som 

ordförande i föreningen. Parentation kommer att hållas för de fyra 

medlemmar som avlidit under året. Gunilla är ljuständare, Gunni-Ann 

läser vid parentationen och Inga Johansson spelar lämpligt 

musikstycke.  

Nisse Gustafsson trycker upp material till årsmötet, 20 ex av vardera 



och 30 st. av dagordningen.  

Två medlemmar A-M Mörngård och Börje Williamsson kommer att 

erhålla diplom och medalj för sina insatser för föreningen.. 

 

§ 180 Hantering av programblad 

 

En del medlemmar har uppmärksammat att de ej erhållit vårt 

programblad. Vi tror att det kan bero på avsaknad av skrivare eller strul 

med e-post adress. Vi kommer att ha programblad i reserv på vårt 

kansli för nya medlemmar. 

 

  

§ 181 Medborgarmotioner 

  

 De medborgarmotioner som lämnats in har uppfattas positivt av 

kommunens invånare. 

 

§ 182 Ny aktivitet datorteknik 

Utbildning i läsplatta resp. mobil undersöks – Nisse kontaktar Kerstin 

Östergaard. Vad gäller utbildning i datoranvändning hänsköts frågan 

till nästa sammanträde. 

  

  

§ 183 Nya medlemmar - åtgärder 

  

 Vi har två nya medlemmar, Percy Svensson och Gunilla Sebbe, som vi 

hälsar välkomna till SPF. Distriktet betalar utskick till alla 67-åringar-

där vi berättar om vår verksamhet och hälsar välkommen till SPF. 

 

§ 184 Studiecirkeln ”Bästa möjliga liv” – SPF: synpunkter 

  

 Kommunens seniorkonsulent Helena Wihlborg har inbjudit SPF och 

PRO att deltaga i studiecirkeln den 4 april. Från vår förening deltager 

Ingvar Wramsmyr, Anitha Fredriksson och Lisbeth Bengtsson. 

 

§ 185 Kommunens nya webbplats 

  

 Vi diskuterade kommunens prototyp, som skall vara klar 2020. Den 

anses vara strukturerad och modern. Arne Larsson, Gunilla Wahlgren 

och Anitha Fredriksson deltager i arbetet och ger kommunen 

synpunkter. 

 

§ 186 Övriga frågor 

  

 Visafton planeras att ske 1 gång per halvår. Förslag på namn 



diskuterades och vi återkommer när vi har klart med ledare och lokal. 

Ingvar och Birgit (PRO) kontaktar kommunalrådet om möjligheten att 

ev. erhålla en ny möteslokal i Holjebäck. En bra strategi att 

tillsammans ställa förfrågan. 

Vår förening föreslår Laila Andersson som årets SPF:are i Blekinge. 

Sparbanken tilldelar ett värdebevis till kund som vill ha rådgivning av 

banken. Kunden kan sedan ge värdebeviset till sin förening. Vår kassör 

kommer att ta emot värdebeviset. 

Vi fortsätter som kund i handelsbanken. 

Vid årsmötet kommer vi att servera en fastlagsbulle. Alla medlemmar 

kommer att få lotter gratis och deltaga i vinstdragningen. 

Alve Persson kommer att avtackas i samband med årsmötet. 

Nästa styrelsemöte handlar om aktivitetsplanen från distriktet och 

vilken styrelsemedlem som skall deltaga i aktiviteten bestäms på 

mötet. 

  

§ 187 Nästa styrelsemöte 

  

 Nästa styrelsemöte 7 mars kl 9.00 

  

§ 188 Mötets avslutande 

 

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Nils-Göran Gustafson   Ingvar Wramsmyr     

sekreterare    ordförande 

  

   


