
 

 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

Dag: torsdagen den 8 april kl 9.00. 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Arne Larsson 

(adjungerad), Nils-Göran Gustafsson, Torsten Cairenius (digitalt), Gunilla Wahlgren 

(digitalt), Birgitta Eriksson (digitalt), James Sandstedt (digitalt) och Anitha 

Fredriksson (digitalt). 

 

§ 53  Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 54 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 55 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 56 Medlemsärenden 

Vi är 307 st medlemmar i nuläget. 17 st har ännu ej erlagt medlemsavgiften. 

Sex medlemmar har avlidit och två stycken nya medlemmar har tillkommit. 

De som ej betalt påminns under april månad av Torsten Cairenius. 

 

§ 57 Ekonomiärenden 

Dagens behållning 135000 kr.  

Vi tackar för sponsorbidrag av Olofströmshus. 

 

§ 58 Rapport från pensionärsrådet 

• Vi måste själva ge tillåtelse till skåneregionen att få läsa vår journal 

vid besök på Kristianstad lasarett. 

• Information om samarbete om forskning med andra aktörer inom 

olika speciella psykiska och fysiska sjukdomar, t.ex. BTH, 

Sahlgrenska m.fl. 

• Behov och nyttan av att erbjuda bältrosvaccination till befolkningen i 

regionen. 

 

 

 



§ 59 Inför distriktsstämma 

Stämman äger rum den 16 april och genomförs digitalt. 

Ekonomin är mkt bra! Ur balansräkningen finns denna information. 

• Summa tillgångar 675 ksek efter avsättning 278 ksek. 

• Reserv/fonder 500 ksek. 

• Nya fonder återstart 100 ksek. 

• Medlemsvärvning 100 ksek. 

• Gamla fonder omställning 40 ksek. 

• Förening 100 ksek. 

• Utveckling 55 ksek. 

• Projekt 90 ksek. 

Resor med egen bil föreslår vi att nuvarande regler behålls.  

Vi föreslår även att nuvarande årsavgift på 15 kr till distriktet behålls. 

 

§ 60 Inför årsmöte 

Vi föreslår att årsmötet genomförs den 25 maj kl 14.00 i Vilshult på Lyktans 

dansbana. Mötet sker utomhus! Medtag egen stol, kaffe och fika. Ingen 

avgift och underhållning. Vi föreslår att Styrbjörn Gustavsson leder 

årsmötesförhandlingarna. Vi ajournerar beslut till senare och vår ordförande 

Ingvar Wramsmyr får mandat att bestämma förslaget. 

 

§ 61 Skrivelse socialnämnden  

Vår skrivelse har skickats till socialnämnden. 

Se bilaga. 

 

§ 62 Förbundets verksamhetsplan 

Förbundets plan är att vi skall 

• Ha fler och mer engagerade medlemmar - den som rekryterar erhåller 

en sverigelott från förbundet som skickas till dig med post. 

• Minska ensamheten – Vi engagerar oss efter vi har avslutat vår egen 

studiecirkel i ämnet. 

• Öka vår synlighet i samhället. Vi uppmanar alla medlemmar att gilla 

och dela vår facebooksida till sina vänner. 

 

§ 63 Seniorgruppens förslag till temadagar 

Från distriktet har vi fått förslag på temadagar 

• Hörselnedsättning 

• Palliativ vård 

• Seniorbostäder 

• Inte ensam 

 

§ 64 Utmaningar för föreningen 

Vid nystart efter pandemin har styrelsen delat upp olika ansvarsområden. 

• Förnya verksamheten         Anitha Fredriksson och Torsten Cairenius 



• Synas och höras lokalt       Gunilla Wahlgren och Arne Larsson 

• Lokaler för aktiviteter        Bertil Thomasson och Jarl Jönsson 

• Hitta aktivitetsledare          Birgitta Eriksson och Bertil Thomasson 

• Medlemmars engagemang James Sandstedt och Nisse Gustafson  

Vi redovisar idéer och förslag den 3 juni. 

 

§ 65 SMS-tjänst 

De medlammar som saknar e-mail adress kommer informeras genom ett 

SMS. 47 medlemmar kommer att information på detta sätt. 

 

§ 66 

 

 

Pensionsystemet 

Information om krav på förändringar av vårt pensionssystem från SPF. 

• Förstärk grundskyddet och höj respektavståndet. 

• Pensionsystemet är underfinanserat. 

 

§67 Övriga frågor 

            Aktiviteter som startas i närtid är  

•   Boule den 20 april ansvarig ledare Lennart Håkansson 

•  De korta vandringarna den 22 april ansvarig ledare Birger Tholén. 

• Vi träffas den 22 april kl 14 vid Blåsegylet för att umgås. Medtag 

egen stol och vad du vill grilla eller fika 

          Mer information via vår facebooksida! 

 

§68 Nästa sammanträde 20 maj 

Vi träffas den 20 maj kl 9.00 i vår klubblokal. 

 

§69  Mötets avslutande 

  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

Vid protokollet                                             Justeras 

 

 

Nils-Göran Gustafson                                  Ingvar Wramsmyr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Socialnämnden 

         Östra Storgatan 38 

         29334 Olofström 

 

 

Ett värdigt liv – hela livet 

 

Många äldre kommer att dö på ett äldreboende. Cirka 40% av alla dödsfall sker på ett 

särskilt boende – ungefär lika många inträffar på sjukhus och 20% i hemmet eller på 

annan plats. Den döendes vardag får inte trängas bort ur samhällsdebatten! En 

angelägen fråga att ställa till vår kommun är därför: Hur fungerar vården i livets 

slutskeende på särskilda boenden?  

 

För att nysta upp problematiken kan några konkreta frågor precisera problematiken:  

• Har personalen samtal med de boende och deras anhöriga för att klargöra hur 

de boende vill ha det i livets slutskede? 

• Hur hjälper man de boende med existentiella frågor och psykisk ohälsa? 

• Finns tillräckligt med tid för läkarmedverkan? 

 

God vård vid livets slut, så kallad palliativ vård, borde tillförsäkras varje boende.  

• Vilka rutiner föreligger för inskrivning till palliativ vård? 

• Hur stor andel av de boende är inskrivna för palliativ vård? 

 

För SPF Seniorerna är trygg vård och omsorg ett av våra prioriterade områden. Vi 

seniorer ska kunna vara trygga med att få den vård och omsorg vi behöver. 

 

SPF emotser tacksamt svar på framförda frågeställningar. Ju förr desto bättre! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ingvar Wramsmyr 

ordförande 

 


