
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Torsdagen den 19 oktober 2017
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Bertil Thomasson, Ingvar Wramsmyr,

Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Inge Björklund, Arne Larsson (adjungerad)
Förhinder: Torsten Cairenius

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

§ 92 Fastställelse av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes

§ 93 Föregående mötets protokoll
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna

§ 94 Medlemsärenden
Efter diverse reflektioner fastställdes det aktuella medlemsantalet med hjälp av Arne till 299 st. I 
denna summa ingår då även vänmedlemmar.

§ 95 Ekonomi
Den av Torsten översända ekonomirapporten visar en balansrapport på 85346 kr med ett förväntat 
resultat på 9445 kr. Fortfarande föreligger oklarheter kring intäkten av medlemsavgifter.

§ 96 Rapport föregående medlemsmöte
I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen sitt ordinarie månadsmöte där Gunni-Ann  
hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna. Kent Bernby kåserade sedan kring Snoddas genom bilder, 
filmer samt personliga erfarenheter. Vi fick uppleva Snoddas genombrott från Karusellen, där låten 
Flottarkärlek gjorde honom till sin tids megakändis, till de oändliga resor han gjorde med sin trio – 
publikrekorden tycktes slås överallt. Privat var han dock en mycket enkel människa med fiske som 
sin stora hobby. Han dog endast 54 år gammal i en hjärtattack. Gunni-Ann informerade sedan om 
kommande aktiviteter, Ann-Marie om kommande resa och Lisbeth om framtidsfullmakt medan  
Ingvar efterhörde intresse för egen lokal. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning. 

Föreningen har varit på höstresa till Simrishamn, där vin och bilar stod i centrum. I fint höstväder 
reste 38 pensionärer till Simrishamn. Där besöktes Nordic Sea Winery. Här förädlas, lagras och 
buteljeras viner från hela världen, bland andra några av Sveriges mest kända varumärken. Vi fick en
guidad tur som avslutades med vinprovning. Nästa mål var Autoceum, ett av Europas förnämliga 
bilmuseum. Förutom bilar finns här också mopeder, motorcyklar, leksaker och musikinstrument. 
Resan avslutades på restaurang där det serverades kaffe med äppelkaka och vaniljsås. Alla tackade 
reseledarna Ann-Marie och Lennart. 

§ 97 Förberedelse nästa medlemsmöte
Leif-Ove Hubertsson informerar och berättar om Karibiska pärlor den 26 oktober
Höstmiddag den 9 november på Fritzatorpet där Olle & Gert underhåller.



§ 98 Kurser och konferenser
Föreningen har deltagit i följande av distriktet anordnande konferenser:

 4 sep Utvecklingsfrågor
 11 sep Älfrefrågor, folkhälsa
 2 okt Trygghet och säkerhet
 9 okt Valberedningar

Föreningen avser att deltaga i följande av distriktet planerade konferenser:
 25 okt Ordförande konferenser
 6 nov Äldrefrågor
 13 nov Medlemsregister
 20 nov Webansvariga
 15 dec Ordförandekonferens

Föreningen har även deltagit i följande genomförda konferenser:
 4 okt Äldre i trafiken, arrangerat av Civilförsvarsförbundet
 14 okt Seniormässa, arrangerat av kultur/fritidsförvaltningen

§ 99 KPR/LPR-frågor
Bertil informerade från senaste pensionärsrådet där bl.a. följande framkom: 

 En ny översiktsplan för kommunen kommer att påbörjas
 Detaljplanearbete vad avser Brända tomten pågår
 Olofströmshus kommer att påbörja arbetet med Holjegården
 Pilotprojektet i Kyrkhult med kyld och varmhållen mat åtföljs av en utvärdering

Vad gäller krisberedskap kan följande noteras:
 Vid strömlöshet på särskilt boende finns reservkraftsmottagning
 Kommunen har eget lager vad gäller bränsleförsörjning
 Handlarna har inget krav att tillhandahålla livsmedel
 Fjärrvärmenätverket är reservkraftförsörjt
 Det fasta telefonnätet är på väg att monteras ned
 Batteridriven radio, ficklampa, spritvärmare, vattendunk, torrvaror, konserver är bra att ha

Vad gäller socialförvaltningen noteras följande:
 Nytt samarbetsavtal med Landstinget är på gång
 Biståndsbeslut erfordras för kompiskort
 Projekt för att kvalitetssäkra hem mot bränder och fallolyckor pågår

§ 100 Nytt från distrikt/förbund
Från förbundet har lämnats följande information:

 SPF, PRO och SKPF kräver att riksdagen beslutar om nollvision om fallolyckor
 En ny seniorpodd om att flytta utomlands har införts
 SPF vänder sig mot Finansinspektionens resonemang att amorteringar är sparande och inte 

räknas  som boendekostnad

§ 101 Beredskap
Vid en krissituation (typ storm, krig mm) har medborgarna ett personligt ansvar under de första 
72 timmarna. En checklista för förbereda sig inför en kris biläggs protokollet, se bilaga 1. 



§ 102 Framtidsfullmakt
En lag om framtidsfullmakt träder i kraft den 1 juli 2017 och ersätter delvis lag om God man. Ett 
förslag till utformning redovisas i bilaga 2.

§ 103 Testamente
Ett förslag till utformning av testamente mellan makar redovisas i bilaga 3.

§ 104 Lokal vid månadsmöte
Sedan First Hotel låtit restaurangen övergå till Steakhouse kan föreningen inte använda deras lokal 
för sina månadsmöten. Hotellet kan fortsätta att servera  kaffe i samband med mötet medan själva 
programmet i stället måste utnyttja Klockrike, Folkets Hus. Detta föranleder extra kostnader för 
föreningen. Ifall inte överenskommelse kan nån ang. Klockrike måste alternativ lokal undersökas i 
avsikt att minska kostnaderna. Styrelsen överväger därvid Mariasalen, Hembygdsgården och 
Medborgarhuset, de senare i Jämshög. Gunni-Ann, Bertil och Arne undersöker kostnader till nästa 
möte.

§ 105 Ny egen lokal
Ärendet bordläggs.  

§ 106 Politikerutfrågning
PRO, SPF och SKPF inbjuder de politiska partierna i kommunfullmäktige till en utfrågning den 
2 november i Folkets Hus. Avsikten är att de olika företrädarna skall redovisa sitt partis synpunkter 
på några angelägna frågor för oss äldre i kommunen. Bengt Mauritzson kommer att fungera som 
moderator vid mötet.
Kvarstående problem att effektuera inför mötet är annons, evenemangskalender, fikapaus, lokal-
utformning mm. Bertil och Hugo ansvarar för dessa.

§ 107 Program våren 2018
Styrelsen efterhör förslag från programkommittén senast den 15 november.

§ 108 Övriga frågor
Styrelsen utser sig själv till aktivitetskommitté för utveckling av föreningen.
Alternativa möjligheter att använda hjärtstartare vid motionsvandringar undersöks av Bertil.

§ 109 Nästa styrelsemöte
Fastställdes till måndagen den 20 november kl. 13.30

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

Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande



Bilaga 1

BRA ATT HA HEMMA FÖR ATT KLARA EN KRIS

 Fotogenlampa och bränsle

 Värmekälla som ej drivs av el

 Sovsäck, filtar och varma kläder

 Tändstickor

 Stearin- och värmeljus

 Ficklampa med extra batterier

 Dunkar med färskt vatten

 Husapotek med det viktigaste 

 Radio som drivs av batterier

 Extra batteripack

 Hygienartiklar som fungerar utan vatten

 Campingkök och bränsle

 Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys

 Kontanter

 Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten,

elleverantören och sjukvården



Bilaga 2

FULLMAKT
Enl lag 2017:310 Framtidsfullmakt

Fullmaktsgivare Fullmaktshavare
XXXX YYYY
Pers-nr Pers-nr

Denna fullmakt får tas i bruk när jag bedöms oförmögen att fatta beslut om mina angelägenheter.
Tidpunkten för detta avgörs av Fullmaktshavaren.

Härmed ger jag fullmakt åt YYYY att i mitt namn och för min räkning kvittera alla försändelser 
som kommer till mig samt fritt disponera mina bankkonton, fonder och värdepapper. Även i övrigt 
har ovan angiven person rätt att i angelägenheter, som angår mig, företräda mig och bevaka min 
rätt.

För den händelse YYYY avlider eller får förhinder att utföra sitt uppdrag ger jag uppdraget till 
ZZZZ, pers-nr. 

Denna framtidsfullmakt har upprättats i två exemplar, varav jag och YYYY tagit var sitt.

Olofström 2017-

XXXX

Försäkran att undertecknaren är förmögen att fatta beslut om sina angelägenheter

NNNN MMMM
Pers-nr: Pers-nr



Bilaga 3

TESTAMENTE

Vi, XXXX och YYYY, som lever som makar, förordar härmed såsom vår yttersta vilja att den av 
oss som överlever den andra skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

Efter bådas bortgång skall den då varande egendomen tillfalla våra arvingar att fördelas dem 
emellan enligt lag.

Den egendom, jämte avkastningen därav, som förmånstagare erhåller genom detta förordnande 
skall vara dennes enskilda egendom.

Olofström 2017-

XXXX YYYY
Pers-nr Pers-nr 

Att ovanstående makar, denna dag med sunt och fullt förstånd och med fri vilja förklarat 
ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja, intygar vi särskilt anmodade vittnen. 

NNNN MMMM
Pers-nr Pers-nr


