
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Tisdagen den 16 maj 2017
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, Ingvar Wramsmyr,

Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Inge Björklund, Arne Larsson (adjungerad)
Förhinder: Sture Prytz

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

§ 38 Fastställa dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes.

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

§ 40 Medlemsärenden
Föreningen har fn cirka 300 medlemmar. Oklarhet om det exakta antalet råder pga omfattande 
struligheter med det centrala medlemsregistret.
Beslutades om ett personligt utskick till de nya medlemmar som ännu inte erhållit besked från 
förbundet.

§ 41 Ekonomi
Torsten redovisar en balansrapport på 75 106 kr. När det gäller resultatrapporten föreligger brister 
pga de oklarheter som råder i det centrala medlemsregistret.
Kostnadsfördelningen från tidigare samverkansmöte har överenskommits till PRO 50% , SPF 40% 
och SKPF 10%.

§ 42 Rapport föregående medlemsmöte
Ett 50-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan till vårmiddag på Fritzatorpet. Gästerna fick 
uppleva en utsökt buffé med potatis och lax samt rikligt med grönsaker och sallader – en meny med 
den nyttiga linjen alltså! Därefter underhöll BG & JB oss med musik och historier samt arrangerade 
musikquiz på gamla kända låtar. Vid kaffedrickningen informerade Ann-Marie Mörngård om 
kommande resa till Bjärehalvön, Gunni-Ann Berggren om fyrlänsträffen på Ronneby Brunn samt 
Margareta Skogsgårdh om ett lokalhistoriskt dokument om byskolorna i Kyrkhults socken. Den 
trivsamma kvällen avslutades med dans till BG & JB. 

§ 43 Förberedelse nästa medlemsmöte
Torsdag 18 maj och fredag 19 maj blir det resor till det Vackra Bjärehalvön
Fredag 16 juni blir det räkfrossa i Hällevik
Medlemsmöte torsdag den 6 juli på Eriksberg planeras att ersättas med annan plats.

§ 44 KPR/LPR-frågor
Bertil redovisar den kritik som framförts avseende den kylda maten till personer inom hemtjänsten. 
I stället förordas en lösning med distribution av varmhållen mat. Ett pilotprojekt med varmhållen 
mat kommer därför att genomföras i en del av kommunen. Kostenheten inom kommunen kommer 



därmed att kunna finna en lämplig organisation  för ändamålet med tid för beställning, tillagning, 
varmhållning och distribution. 
Distriktets matpatrull har gjort ett studiebesök på Ekbackens särskilda boende och därvid givit    
positiva reaktioner. 
Ambulansfrågan i Västra Blekinge kommer att ventileras i LPR inom snar framtid.
Kommande möte i KPR har fastställts till 14/6 och för Brända tomten 16/6.

§ 45 Kurser och konferenser
Följande kurser har genomförts eller kommer att genomföras i distriktets regi:
24 april Teknikfrågor
8 maj   Säkerhetsfrågor
15 maj   KPR/LPR och folkhälsofrågor
19 maj   Ordförandekonferens
22 maj   Familjejuridik och ekonomi

§ 46 Nytt från distrikt/förbund
Från förbundet
Eva Eriksson föreslås blir ny ordförande för SPF Seniorerna. Sex nya ledamöter i förbundsstyrelsen
samt ny ordförande och ny vice kompletterar de fem ”gamla”.
Enligt uppgift lider 40 000 äldre av näringsbrist – en helt oacceptabel situation enligt SPF och PRO.
En utredning om socialtjänstlagen kommer att genomföras.
Äldreforum kommer att genomföras på Almedalsveckan av SPF, PRO och SKPF.
Önskelista från ombuden att behandla vid kongressen
' Inför lika skatt på lön och pensionerna
' Uppnå ett rättvisare pensionssystem
' Bankerna måste tillhandahålla kontanter
' Skapa ett varierat utbud av äldrebostäder
' Lyft matfrågan inom äldreomsorgen
' Kräv lagstiftning om kommunala pensionärsråd
' Mun- och tandvård bör ingå i den allmänna sjukförsäkringen

§ 47 Program hösten 2017
Styrelsen fastställer preliminärt följande program för hösten
Torsdag 10 aug Grilleftermiddag vid Södersjön

Bengt Jönsson och Roney Johansson underhåller
Torsdag 24 aug Månadsmöte. Klaus Wix Nielsen informerar om äldres sjukdomar.
Torsdag 21 sep Månadsmöte. Kent Bernby har ett kåseri om Snoddas samt

visar film och sjunger.
Torsdag 5 okt Höstresa till Vineriet i Simrishamn.
Torsdag 26 okt Månadsmöte. Leif-Ove Hubertsson informerar om Karibiska pärlor
Torsdag 9 nov Höstmiddag på Fritzatorpet

Olle & Gert underhåller
Torsdag 23 nov Månadsmöte. Kikki Dyrvold informerar om säkerhet för äldre.

Ukke Fellows underhåller.
Fredag 15 dec Lucia

§ 48 SPF lokal 
Föreningen upplever att nuvarande lokal är bristfällig ifall föreningen skall utvecklas. Boende-
gruppen undersöker möjlighet till alternativ lokal.

§ 49 Viktig information till hemsidan
Arne för in en blänkare om deltagande på nationaldagen.



§ 50 Övriga frågor
Uppmaning om deltagande på nationaldagen. Distriktets sommarfest äger rum den 16 augusti på 
Ronneby Brunn. Seniormässa i kommunen är planerad till 14 oktober. 

§ 51 Nästa styrelsemöte
Fastställdes till tisdagen den 1 augusti.

Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande 


