
 

 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

Dag: torsdagen den 12 mars 2020. 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Birgitta Eriksson och Arne Larsson 

(adjungerad) 

Förhinder: Anitha Fredriksson och James Sandstedt. 

 

§ 35 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. 

 

§ 36 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 37 Presentation 

Den nya styrelsen presenterades för varandra och ett speciellt välkommen till Birgitta 

Eriksson som är nyvald till styrelsen. 

 

§ 38 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

§ 39 Medlemsärenden 

Vi är 313 medlemmar och 27 har ännu ej betalt medlemsavgiften. 

 

§ 40 Ekonomi 

Vårt saldo är 108000 kr. 

 

§ 41 Rapport från föregående medlemsmöte 

Det var föreningens årsmöte. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och vi utökade 

styrelse till åtta medlemmar förutom ordförande. Nya ledamöter är Birgitta Eriksson 

och James Sandstedt. Efter ett antal val serverades semla med kaffe och vi underhölls 

av vår kör Lyran. 

 

§ 42 Förberedelse nästa medlemsmöte 

Nästa månadsmöte den 26 mars i hembygdsgården kl 14. Ingmar Skogar kåserar om 

Indien- ”Djungelbokens värld” Anmälan till Bertil Thomasson. 

 

 

 



§ 43 Rapport temadagar 

Från ordförandekonferensen 

Vi informerades om en snabbt föränderlig värld av Mimmi Bergfalk - Karlsson från 

Gota Media. Koncernen har 30 tidningar, 700 anställda och 1500000 läsare. Deras 

digitala strategi är webben först och min BLT. Sociala medier lockar mer av 

reklamintäkterna och det är en stor utmaning för Gota Media att hantera. Deras 

målgrupp för läsare 35-45 år men snittåldern är 67 år f.n. 

Alla föreningar vill ha kvar reseersättningen och/eller lunch - det kommer att 

behandlas på möte med distriktet. 

Medlemssituationen är att fler blir medlemmar än vad som avlider. Dock lämnar fler 

SPF. Goda idee´r behövs för att vända utvecklingen. Pengar finns för projekt. 

Vårdcentral: Slutrapport kommer från Jönköping liksom öppna jämförelser. 

Viktigast för brukare av vård är tillgänglighet och kontinuitet. 

Besked från PRO och SKPF kommer den 4/5. 

Vår hemsida ligger f.n. nere. Önskemål om att ladda ner SPF-mappen som innehåller 

bra info om SPF finns. 

 

§ 44 Rapport från KPR och RPR 

Bertil och Lisbeth rapporterar att besked kommer om vi skall kunna erbjudas 

matservering på skolor. Samma gäller när den frysta maten skall fasas ut. 

Hemtjänsten skall servera varm mat. Även närakuten i Karlshamn skall diskuteras. 

 

§ 45 Trygghetsbostäder 

Besked kommer senare i vår! Vi besvarade en kartläggning från distriktet i frågan. Vi 

konstaterade att vi har ca 70 trygghetsboenden i våra kommundelar. Vi har även en 

bostadskö för trygghetsboende. 

 

§ 46 Al-IT 

Vi undersöker möjligheterna att hitta arbetsmaterial som är anpassat till 

”seniorsurfarna” som visas på SVT och SVT play. Vi kommer att väcka frågan om en  

studiecirkel tillsammans med vuxenskolan. 

 

§ 47 Ensamhet 

Vi har genomfört tre av fyra möten. Sista mötet den 2 April kl 9.00 träffas vi för att 

utarbeta en handlingsplan i frågan. Kompletterande material är under utarbetande och 

kommer att visas som power point presentation den 21/4 på temadag. 

 

§ 48 Övriga frågor 

Vi diskuterade de katastrofala förtroendesiffror som kommunens vårdcentraler fått i 

en undersökning som publicerats i massmedia. 

Finns intresse för seniorer i skolan? Frågan har väckts av förvaltningschefen. 

Seniorpodden skall länkas till hemsidan. 

Långvandringarna startar den 25/3. 

Vi erbjuder vinprovning den 1/4 på hembygdsgården i Jämshög kl 18.00. 

Bertil undersöker vad mattcurling innebär – kan det bli en ny aktivitet? 



Historiekursen fortsätter som planerat. Vår populära matlagningskurs har två gånger 

kvar . Ny aktiviteter föreslogs – mobilfotografering, målning och gåfotboll 

Önskemål om att få pröva på våra aktiviteter framfördes - bör kunna ordnas av 

ansvarig ledare. 

 

§ 49 Nästa sammanträde 

Vi träffas den 16/4 kl 9.00 i SPF lokalen. 

 

§ 50 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

Nils-Göran Gustafson    Ingvar Wramsmyr 

 
 

 

 

 

 

 


