
 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 15 november 2018 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla 

Wahlgren, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafsson, och Anitha Fredriksson. 

 

Förhinder: Arne Larsson (adjungerad)  

 

§ 115 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 116 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§117 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna 

  

§ 118 Medlemsärenden 

 Vi har 313 medlemmar. Tyvärr har vår medlem Herbert Svensson avlidit. 

Ny vänmedlem är Siv Ädel 

  

§ 119 Ekonomi 

Vi har 87000 kr i utgående saldo och vårt budgetmål bör kunna hållas. 

  

§ 120 Rapport föregående medlemsmöte 

Ett fantastiskt bildspel av Mikael Gustavsson om tågresor och några 

nationalparker i USA. Vår kör uppträdde proffsigt och fick stora applåder 

för sitt framträdande. Kommunens nya anhörighetskonsulent Marie 

Olofsson presenterade sina möjligheter att ge stöd och ge råd samt 

vägledning till anhöriga. 

  

§ 121 Förberedelse för nästa möte 

 Torsdagen den 22 november kl 14 träffas vi på hembygdsgården i 

Jämshög. 

Kort information om äldreboende i Olofström och den sjungande floristen 

Roland Jonsson binder buketter som lottas ut. 

  

 

 

 



 

§ 122 KPR/LPR frågor 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr i samspråk med SKPF och PRO uppsöker 

kommunrådet Sara Rudolfsson . Hur skall KPR-frågor behandlas i 

kommunstyrelsen?  Styrelsen tycker att vi skall ta upp stående punkter 

och frågor som berör boende, sjukvård, mat lokaler och sociala 

aktiviteter. Viktigt att formalia som dagordning i god tid och 

protokollskrivning fungerar. 

  

§ 123 Årsprogram 2019 

 Programmet presenterades och med små justeringar antogs förslaget. 

Se bilaga! 

  

§ 124 Sponsoravtal 

 Ingångna avtal skall kosta 2500 kr/avtal och ev. logga skall införas i 

programblad. 

  

§ 125 Stadgefrågor 

 Information från distriktsordföranden om planerade stadgeändringar 

 Ett förslag till gemensam stadga för distriktet och föreningen. 

 Stadgeändring från tre till fyra år. Förbundsråd införs mellan stämmorna 

 med medlemmar, ordförande och distriktet för att stärka demokratin. 

 Central medlemsuppbörd införs och vänmedlem avskaffas. 

  

§ 126 Årsberättelse utkast 

 Arbetet är påbörjat och nu återstår info från de olika aktiviteterna.  

  

§ 127 Inför årsmötet 

 Vi konstaterar att vi är ute i god tid. 

 Ingvar ordnar föredragningslista, annons och kallelse. 

 Jarl ordnar bokslut, budget och revisionsberättelse. 

 Nils-Göran ordnar årsberättelse. 

 Valberedningen ger förslag till val av styrelse och övriga funktionärer. 

  

§ 128 Utmärkelser 

 Efter fem år för lång och trogen tjänst utdelas medalj och diplom. 

Aktuella i föreningen är Ann-Marie Mörngård och Börje Williamson. 

Torsten Cairenius ordnar medalj och diplom. 

  

§ 129 Valberedningen 

 Styrelsen uppmanar valberedningen att påbörja sitt arbete. 

  

§ 130 Verksamhetsplan 

 Ingvar gör ett utkast till nästa möte i december 



  

§ 131 Föreningarnas hus 

 Kan fler ha nytta av ett gemensamt hus då många andra föreningar och 

ordnar är uppsagda från sina samlingslokaler. Allt på ”Tankeplanet” tills 

vidare. 

  

§ 132 Övriga frågor 

 Kort info om kommunens planer för Blåsegylet. Mer info på kommunens 

hemsida. 

Tackkort från familjen Ballovare för visat deltagande i deras jordfästning 

av Hugo Ballovare. 

Bertil ansvarar för smörgås, kaffe och kaka från Nebbebodagården till 

vårt luciafirande. Gunni-Ann tillhandahåller dryck. Vid ev. förhinder 

ordnar Sture drycken. Vår förening bidrar med 2000 kr till Drama och 

Musikprofilen för Luciatåget. 

Vår kör kommer att ha ett julframträdande. 

Hjärtstartare finns i Boulelokalen. Torsten pratar med berörda hur vi skall 

hantera frågan. Vi kommer att tacka familjen Bejmar på lämpligt sätt för 

deras insatser för vår förening. 

Vid ordinarie pressreferents frånvaro vid månadsmöten kommer Sture 

och Anitha att skriva en redogörelse. 

 

§ 133 Nästa styrelsemöte 

 Vi träffas den 6 december kl 9.00 

  

§ 134 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

  

  

 Vid protokollet:                                        Justeras: 

  

  

 Nils-Göran Gustafsson                              Ingvar Wramsmyr 

 Sekreterare                                                ordförande 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       


