
PROTOKOLL fört med styrelsen SPF Olofströmsbygden

Dag: Torsdagen den 17 november 2016
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren  Arne Larsson (adjungerad)

§ 114 Mötets öppnande
Ordförande Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 115 Fastställa dagordning
Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§ 116 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.

§ 117 Medlemsärenden
Då det centrala medlemsregistret är nedlagt under tiden 10 nov – 1 dec i avvaktan på ett nytt så
fans inga dagsaktuella uppgifter att leverera. Däremot vet att det sen senaste mötet har minst 2 nya 
medlemmar tillkommit och att medlemsantalet är minst 300 st.

§ 118 Ekonomi
Då kassörens dator var ur funktion kunde inte en dagsaktuell ekonomisk rapport redovisas. Enligt 
uppgift följer den dock den uppgjorda planen. Till nästa möte kommer samtidigt en budgetprognos 
att redovisas.

§ 119  Rapport föregående medlemsmöte.
Föreningen har haft sitt månadsmöte där Ingmar Skogar visade bilder och informerade om 
Mongoliet. Bl a fick vi veta att Mongoliet är världens största inlandsstat inklämt mellan Ryssland 
och Kina. Riket bildades på 1200-talet av Djingis Khan men föll sen samman, först under kinesiskt 
herravälde och sen under ryskt för att först 1991 bli en självständig stat. Även om fler invånare 
numera bor i städer eller tätorter än på landsbygden kan man finna många nomader i 
stäpplandskapet. Kreatursuppfödning och brunkolsbrytning är stommen i näringslivet.. 
Uppvärmningen av bostäder sker i städerna av brunkol medan den för nomadbefolkningen sker 
genom spillning. Helena och Therese Wihlborg underhöll oss sedan med ett axplock av visor och 
sånger - ett uppskattat inslag. Ordförande informerade sedan om kommande aktiviteter varvid  
sammankomsten avslutades med lotteri.

SPF-föreningen har haft sin sedvanliga höstmiddag på First Hotel, där ordf. Gunni-Ann Berggren 
hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Middagen som serverades var förträfflig och samvaron 
medlemmarna emellan var på topp – där Lars Mörlund underhöll med njutbar sång och musik. 
Bertil Thomasson informerade om kommunala och landstingskommunala frågor samt om 
bostadsläget på ”brända tomten”. Ordförande manade till frågor till patientnämnden, som 
informerar på nästa månadsmöte. Eftermiddagen avslutades med dans till Mörlunds musik.



§ 120 Förberedelse nästa medlemsmöte

Vid kommande medlemsmöte den 24 november kommer Patiensnämnden att informera om sin 
verksamhet. Katalin Hajas kommer att underhålla med klassiska stycken på piano. Eventuellt 
kommer bibliotekets piano att behöva utnyttjas i stället för Katalins personliga key-board. Då 
ordinarie lotteriansvarig är upptagen på annat håll denna dag kommer Jarl att ansvara för lott-
försäljningen medan Gunni-Ann skaffar fram erforderliga vinster.

Lucia-firandet den 16 december kommer sedvanligt att genomföras i Mariasalen i Olofströms 
kyrka. Det blir Holje musikklass som kommer att stå för arrangemanget. Gunni-Ann undersöker om
Katalin Hajas även i år med sina elever kan stå för ett uppträdande. Styrelsen beslutar att Sture  
tillser att landgång kan erbjudas de närvarande och att lättöl och julmust införskaffas av Gunni-Ann.

§ 121 KPR/LPR-frågor

Ett förslag till skrivelse till kommunstyrelsen har framtagits av PRO, SPF och SKPF i samråd. 
Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen, eventuellt efter en korrigering av bilaga 1, sid 3 – Bertil 
ansvarar för denna ändring.

Styrelsen noterar med tillfredsställelse att Ante Cobanov fått gehör för sitt förslag att bygga om fd 
Gelo-möbler till trygghetsboende och hoppas att ärendet därmed är avslutat.

Det aktualiserades under sammanträdet att taxiresor inom orten endast är möjliga under lördagar. 
Bertil kommer att aktualisera detta problemområde på kommande KPR-möte.

Från LPR-perspektivet noteras deras uppfattning att trygg hemgång är ett framgångsrikt projekt.
Akutvårdsavdelningen i Karlshamn är öppen alla dagar under 24h. Medicinsk bedömning fordras 
innan placering på avdelningen och görs av ambulans, bedömningsbil eller via remiss. Två bedöm-
ningsbilar utlarmas vid behov från SOS. Därutöver planeras Mobila team med avancerad sjukvård i 
hemmet. Dessa görs för att undvika sjukhusvistelse och där slutenvården ansvarar för insatserna. 
Problemen med journalöverföring mellan Blekingesjukhuset och primärvården kommer att ses över.

§ 122 Kurser och konferenser
Inför det nya medlemsregistret och den nya hemsidan, som båda skall träda i kraft 1 december 
innevarande år, har några medlemmar genomgått utbildning enligt följande:

 I utbildningen för det nya medlemsregistret MiRiaM deltog Torsten Cairenius, Arne Larsson
och Gunilla Wahlgren

 I utbildningen till ny hemsida via EPiServer deltog Arne Larsson och Gunilla Wahlgren

§ 123 Nytt från distrikt/förbund
Distrikt Från möte med KPR/LPR-ansvariga noteras att Primärvården ännu inte tycks vara redo att 
möta den nya organisationen. Brainstorming från mötet gav anledning till behov av att aktualisera 
MAR, dvs medicinsk ansvarig för rehabilitering motsvarande MAS i kommunen. Frågetecken kring
överföring av data mellan Blekingesjukhuset och primärvården ger behov av översyn av Journal-
systemet. 
Förbund. SPF Seniorerna menar att välfärdsutredningens förslag innebär en risk för att äldres 
inflytande i vård och omsorg försämras. Utredningen har fokuserat på fel saker, eventuella vinst-
uttag har satts före det viktiga  – att vård och omsorg håller tillräckligt god kvalitet och att stärka 
möjligheten att välja eller välja bort verksamheter.
SPF Seniorenas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht, har medverkat i SvT 
Gomorron Sverige om behovet av ett vaccinationsprogram för seniorer
Christina Rogestam skriver en debattartikel om vikten av att stoppa oseriös telefonförsäljning



§ 124 Program våren 2017
Styrelsen fastställer efter förslag från Programkommittén följande program för våren 2017

Torsdag 26 januari Månadsmöte kl 14.00
First Hotell Professor Arne Melander informerar om läkemedel

Lördag 18 februari Resa till Arlövsrevyn

Torsdag 23 februari Årsmöte kl 14.00
First Hotel Stå-uppkomiker Ann-Christine Ellgard underhåller

Torsdag 23 mars Månadsmöte kl 14.00
First Hotel Åke Bondesson om Längtan till Norge

Gunvor Åsäng underhåller

Torsdag 27 april Vårmiddag kl 17.00
Fritzatorpet BG & JB underhåller

Torsdag 18 maj Vårresa

Fredag 16 juni Räkfrossa 
Hällevik Samling kl 18.00 vid bussterminalen

Torsdag 6 juli Utflykt till Eriksberg

§ 125 Övriga frågor
Valberedningen uppmanas att påbörja sitt arbete inför årsmötet. Alve Persson kallas till nästa 
styrelsemöte för att informera om valberedningens förslag.

§ 126 Nästa sammanträde
Fastställdes till måndagen den 12 december.

§ 127 Mötets avslutande
Gunni-Ann avslutade mötet och tackade de närvarande.

Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande


