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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden  

Dag: torsdagen den 15 september 2022 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Arne Larsson (adjungerad), 

NilsGöran Gustafsson, Torsten Cairenius, Birgitta Eriksson, James Sandstedt, Jarl 

Jönsson, Anitha Fredriksson och Gunilla Wahlgren. 

 

§ 115 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 116 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 117 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 118 Medlemsärenden 

Vi är för närvarande 287 medlemmar. 

 

§ 119 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 143 600 kr. 

 

§ 120 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ett 60-tal medlemmar samlades till höstens första månadsmöte. Ordförande 

Ingvar Wramsmyr hälsade välkommen och överlämnade ordet till dagens 

föreläsare, Pecke, från Enköping. Pecke, som är f.d. polis, informerade om 

bedrägeriformer som numera är vanligt att äldre blir utsatta för. Vi fick 

bakgrund, statistik, exempel och goda råd om hur vi ska undvika att bli 

lurade. T.ex. kan man spärra obehörig adressändring på Skatteverkets 

hemsida. Dessutom spelade Pecke gitarr och sjöng kända låtar. Bedrägerier 

och allsång visade sig vara en bra kombo. Vår ordförande tackade Pecke och 

därefter serverades god fika och förstås sedvanligt lotteri. En trevlig 

eftermiddag med god samvaro. 

 

§ 121 Förberedelse inför nästa medlemsmöte 

Torsdag 22/9 besöks vi av Kvinnojouren i Olofström. Torsten ordnar kanon 

med studieförbundet, Jarl ordnar vinster.  

Anmälan till Bertil tel. 0706441572 eller mail thomassonbertil@gmail.com. 

Festkommitte´n och styrelse samlas kl 12.30 vid medborgarhuset i Jämshög. 

Till nästa medlemsmöte den 27/10 kommer Tommy Svensson att erbjuda 
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våra medlemmar en värdering av antikviteter. Max ett föremål per deltagare/ 

familj. 

 

§122 Rapport från distriktskonferens (sommarfesten) 

Sommarfesten i Karlshamn var en mycket trevlig tillställning med god mat, 

dans och revy för våra medlemmar. SPF Karlshamn och distriktet skall ha 

ett stort tack för sommarfesten. 

 

§ 123 Rapport från S-möte ang. Säbo 

Arbetarkommunens ordförande Ola Claesson hälsade välkommen till 

dagens informationsmöte om äldreboende m.m. Information från 

kommunalrådet Morgan Bengtsson och Miroslav Milurovic från 

Socialnämnden om nytt särskilt äldreboende på Holjeskolans tomt. 

Placeringen är ej hugget i sten vad det gäller placeringen. Ett givande möte. 

 

§ 124 Rapport från seniorgruppen 

Information om blivande temadagar m.m. 

• Läkemedelshantering bland äldre. Tony Björk kontaktas för 

deltagande. 

• Digitalisering av vården till våren 2023. 

• Palliativ vård skall anordnas som temadag 

• Hemtjänst index skall redovisas. 

• SPF:s checklista angående pensionärsråd för deltagande i kommunen. 

 

§ 125 Ärenden till seniorrådet 

• Förslag till ny biblioteksplan för Olofströms kommun, där seniorrådet 

skall vara remissinstans. 

• Verksamhetschef Janni Hedlin och Ingela Collen berättar om sina 

verksamheter. 

• Dagcentral för äldre föreslås inrättade. 

• Kompetensförsörjning inom vård och omsorg för äldre. 

• In och utfart vid Holjebäck. 

• Information om föreningarnas verksamhet. 

• Information av kommunstyrelsens ordförande 

 

§ 126 Beslut om uppsägning av datoranslutning till OKTV. 

Styrelsen beslutade att säga upp avtalet. 

 

§ 127 Beslut om ev inköp av SPF-fana 

Styrelsen positiv till inskaffande av fana. Torsten får i uppdrag att undersöka 

kostnader m.m. till nästa styrelsemöte. 

 

§ 128 Informationsärende 

Se bilaga 
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§ 129 Testutbildning som cirkelledare 

Cirkelledare för Iphone, Android och Ipad på vuxenskolan genomförs under 

fem tillfällen med start den 31/10. Birgitta deltar med Iphone och Arne 

ombeds delta med Android. Birgitta ersätts den 31/10 av Anitha.  

Styrelsen efterlyser hjälpledare för Iphone och Android.  

 

§ 130 Mötesglädje 

App om (ensamhet) mötesglädje. Testomgång under julimånad som skall bli 

permanent. 

 

§ 131  Övriga frågor 

• Information från vuxenskolan om föreningsträffar. 

• Aktivitetskalender om våra verksamheter presenterades och skall 

publiceras på hemsida/facebooksida. 

• Gunilla Wahlgren blir adjungerad till vår programkommittè.  

• Torsten informerade att två personer från vuxenskolan önskar 

informera om sin verksamhet på nästa styrelsemöte. 

• Anitha informerade kort om kurs för nya distriktsledamöter i 

Stockholm. Bra kursmaterial och en givande kurs. 

• Ny punkt på vår dagordning- Rapport från studieombud. 

 

§ 132 Nästa sammanträde 

Vi träffas den 13/10 kl 9.00 i klubblokalen 

 

§ 133 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat 
 

 

 

 

Vid Protokollet:                                    Justerare 

 

 

NilsGöran Gustafson           Ingvar Wramsmyr 


