
1 

 

 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden  

Dag: torsdagen den 9 juni 2022 

Plats: SPF lokalen 

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

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

Jönsson och Anitha Fredriksson. 

Förhinder: Gunilla Wahlgren 

 

§ 86 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 87 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 88 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 89 Medlemsärenden 

Vi är nu 289 medlemmar, 11 st medlemmar har utträtt ur föreningen. 

Två nya medlemmar tillkommer men har ännu ej betalt medlemsavgift. 

 

§ 90 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 135 000 kr. 

Prognos till årets slut visar på plus-minus resultat. 

 

§ 91 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ingvar Wramsmyr hälsade 45 medlemmar välkomna till dagens månadsmöte 

i Jämshögs medborgarhus. Ett speciellt välkommen till familjen Giselsson 

förstärkt med Ronny Haglund. Underhållningen handlade om Evert Taubes 

unga år i Argentina. Vi fick lyssna på ett proffsigt kåseri och ett mycket bra 

framträdande från Evert Taubes visskatt. Vi fikade och drack kaffe med kaka 

och lotteriet genomfördes. Gör din anmälan snarast möjligt till 

”Sommarmat” på Brokamåla gård den 16/6. Mötet avslutades med Ingvar 

tackade för visat intresse. 

 

§ 92 Förberedelse inför nästa medlemsmöte 

• Sommarmat-Brokamåla gård 16/6 

Jarl ordnar priser till vårt sedvanliga lotteri. 

• Grilleftermiddag Södersjön 4/8 

Torsten ordnar grillarrangemanget med praktiska detaljer. Medtag vad 

Du önskar att förtära eller dricka. Frågesport anordnas med bra priser. 



2 

 

 

 

§ 93 Rapport från seniorrådet (KPR) 

• Hörselnedsättning 

Mkt bra förslag, men finns inget underlag i budgeten. 

• Pensionärslunch 

Kapacitet att klara detta finns för närvarande inte.  

• Språktest inom äldreomsorgen 

Används vid behov vid nyanställningar. 

• Hund i vården 

Vi undersöker fördelar/nackdelar med vårdhund samt kostnader för 

detta i verksamheten. 

• Öppna jämförelser 

Inväntar nästa års bedömning (2022)för att kunna jämföra med 

föregående års bedömning. 

 

§ 94 Rapport från regionala pensionärsrådet (RPR) 

• Personalrekrytering  

Aktiv rekrytering med bl.a. BTH pågår. 

• Arbetsmiljön. 

Dialog med fackliga organisationerna om hur det ska utvecklas. 

• Vaccinationer 

Vaccin mot bältros finns om du har haft vattenkoppor. Covid-dos nr 5 

ges till riskgrupper i höst. Du uppmanas att även vaccinera dig mot 

TBE. 

Vårdskulden – hur skall den hanteras i verksamheten? 

Arbete parallellt med ord.vård- kvällsöppet och helger för att korta 

köerna. 

• Arbetsordning 

Regionstyrelsen bestämmer i frågan. 

RPR diskuterar om arbetsordning på förmöte i augusti. 

 

§ 95 Erfarenheter kring folkhälsoveckan 

          Upplevdes som positivt med bra programutbud. 

 

§ 96 Summering av vårens händelser i föreningen 

Ett stort tack till programkommittén som har lyckats få fram ett 

varierat utbud av innehållet i våra månadsmöten. 

Vi diskuterade ett tak för kostnaden för våra medlemmar vid 

månadsmöten. 

 

§ 97 Förslag på nya aktiviteter 

• Varmbad 

Vi undersöker möjligheten att anordna detta till hösten. 
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• Styrketräning 

Vi undersöker möjligheten att anordna detta till hösten. 

• IT 

På biblioteket finns möjligheter att få hjälp med IT på onsdagar kl 12 

– 14. 

• Hemligt mål 

Hemlig resa skall genomföras under hösten. Många intressanta 

förslag diskuterades. 

 

§ 98 Informationsärenden 2206 

Se bilaga 

 

§ 99 Övriga frågor 

• SPF-lokal 

Hemtjänstlokalen (fd Götabanken) är intressant för föreningens 

behov. 

• Bäckebo 

Bertil undersöker möjligheten att använda lokalen för våra möten. 

• Våra aktiviteter 

Alla pågående aktiviteter fortsätter som vanligt. 

• Danstillställning 

Ingvar undersöker möjligheten att tillmötesgå Elsa Jeppsons önskan 

om danstillställningar till hösten. OBS! Ingen SPF aktivitet. 

 

§ 100 Nästa sammanträde 

Vi träffas i klubblokalen den 11augusti kl 9.00. 

 

§ 101 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse och 

önskade trevlig sommar. 

  

  

 Vid protokollet:                                              Justeras: 

  

  

 NilsGöran Gustafsson                                    Ingvar Wramsmyr 
 

 


