
 

 

PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Torsdagen den 7 december 2017 

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson 

  Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Inge Björklund, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Gunilla Wahlgren 

 

§ 128 Mötets öppnande 
Gunni-Ann öpnnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

§ 129 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 130 Föregående mötets protokoll 
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 131 Medlemsärenden 
Antalet medlemmar är i dagsläget 303 st.  Till årsberättelsen kommer Torsten att redovisa förutom 

medlemsantalet också antal nya under året, antal avlidna under året samt antal vänmedlemmar. 

Torsten tar omedelbart kontakt med förbundet för att avregistrera medlemmar som inte betalt års-

avgift för 2017. 

 

§ 132 Ekonomi 
Torsten redovisar aktuell balans- och resultatrapport. Ett kraftigt dagsaktuellt överskott kommer att 

justeras med aktuella fakturor. Oklarheter kring intäkten för medlemsavgifter gör att Torsten måste 

kontakta förbundet i frågan.  

Kostnaden för politikerutfrågningen slutar på 10 338 kr, där SPF får betala 4 652 kr. 

 

§ 133 Rapport från föregående medlemsmöte 
I samarbete med Vuxenskolan hade föreningen sitt föregående månadsmöte i Folkets Hus. Mötet 

började med att Ukke Fellow´z gjorde ett uppskattat framträdande med sin ukuleleorkester på 

amerikanska, spanska, svenska m fl sånger. Efter kaffedrickning berättade kommunpolisen Kikki 

Dyrvold om hur äldre skyddar sig mot brott. Hon gav därvid tips och råd hur man skyddar sig vid 

brott som sker ute resp. inne. Vi fick konkreta råd för att förhindra fickstöld och väskryckning 

liksom  uppmärksamhet inför reparatörer och hemtjänstpersonal i hemmet – be om legitimation var 

rådet. Vi fick också inblick i Märk-DNA, som kanske kunde reducera försäkringskostnad. 

Framställningen avslutades med tips och råd avseende grannsamverkan. Ny mötesplats samt lotteri 

avslutade mötet.  

 

§ 134 Förberedelse nästa månadsmöte 
Lucia-firandet den 15 december kommer att genomföras i Mariasalen i Olofströms kyrka. Det blir 

Holje musikklass som kommer att stå för arrangemanget. Katalin Hajas kommer  därefter att med 

några av sina elever stå för underhållningen. Arbetsfördelningen för åtgärder inför medlemsmötet 

fördelas enligt följande: Sture och Bertil tillser att landgång erbjuds de närvarande, Gunni-Ann att 



lättöl, julmust och vatten införskaffas, Jarl att glögg kan serveras samt Bertil att skiva med jul-

sånger kan finnas som bakgrundsunderhållning.                                                                                                     

Styrelsen beslutar att kostnaden för arrangemanget blir 140 kr per person. Med sedvanligt lotteri bör  

månadsmötet ekonomiskt gå ihop. Styrelsen samlas kl 14.30 för ordningsställande mm. 

 

§ 135 Program våren 2018 
Styrelsen har tidigare fastställt insidan av programmet. Det kompletteras nu med utsidan som får 

följande inslag på första sidan:  

 

SPF är en politisk neutral organisation, som har till uppgift att 

tillvarata pensionärernas intressen. 

 

SPF Olofströmsbygden omfattar hela Olofströms kommun och  

har mer än 300 medlemmar. 

 

Avdelningen har olika aktiviteter som boule, studiecirklar, resor 

vandringar mm. Du kan även utnyttja vår lokal genom att kontakta 

Sture Prytz via sture.prytz@oktv.se eller 0768007768. 

 

Den sista sidan innehåller förutom vår organisationsbeskrivning även följande text: 

 

Årsavgiften är 200 kr och omfattar de avgifter som även går  

till distrikt och förbund. Som medlem erhåller varje hushåll 

SPF-tidningen SENIOREN, som utkommer med 9 nummer  

per år. Nya medlemmar kontaktar Torsten Cairenius för vidare 

information via torsten.cairenius@oktv.se eller 0768711724. 

Nya medlemmar kan även anmäla sig på vår hemsida. 

 

§ 136 Åtgärder inför årsmötet 
Styrelsen fastställer följande arbetsfördelning inför årsmötet: 

 Rubrik     Ansvarig 
 Annons/kallelse   Ingvar Wramsmyr 

 Föredragningslista   Ingvar Wramsmyr 

 Årsberättelse    Ingvar Wramsmyr 

 Bokslut    Torsten Cairenius 

 Revisionsberättelse   Torsten Cairenius 

 Budget 2018    Torsten Cairenius 

 Årsavgift 2019   Torsten Cairenius 

 Val     Valberedningen 

  

§ 137 Utmärkelse 
Styrelsen har tidigare fastställt följande kriterier för erhållande av utmärkelse: 

 1 Efter fem år – och endast en gång 

 2 Till ledamot i styrelsen 

 3 Till sammankallande i valberedning respektive programkommitté 

 4 Till ansvarig för aktivitet  

 

Styrelsen finner att Birgitta Hellström, cirkelledare i historia, uppfyller villkoren och beslutar 

tilldela henne förbundets hederstecken i silver vid årsmötet. 

 

§ 138 Verksamhetsplan 2018 
Styrelsen fastställer förslag till verksamhetsplan att föreläggas årsmötet enligt bilaga 1. 
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§ 139 Årsberättelse 2017 
Ett utkast till årsberättelse föreligger. Styrelsen beslutar låta den ligga som grund för fortsatt 

bearbetning. Den 15 januari kan den förhoppningsvis vara klar för tryckning. 

 

§ 140 Hjärtstartare 
Ärendet bordläggs till den nya styrelsen. Bertil utarbetar ett förslag. 

 

§ 141 Övriga frågor 
Gunni-Ann beställer 2 000 kuvert med SPF-logga. 

Gunni-Ann informerar från en LPR-sammankomst 

Ingvar tillser att 350 ex av program trycks 

Ingvar tillser att programmet kompletteras med en välkomsthälsning 

Ingvar framför ett tack till Vuxenskolan för erhållna inventarier 

Kommunalrådet Sara Rudolfsson har erbjudit sig att informera om äldrefrågor 

 

§ 142 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till måndagen den 15 januari kl. 9.00 

 

§ 143 Mötets avslutande 
Gunni-Ann tackar de närvarande för gott samarbete under året och tillönskar ledamöterna och deras 

familjer GOD JUL och GOTT NYTT ÅR samt avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingvar Wramsmyr     Gunni-Ann Berggren 

sekreterare      ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bilaga 
 

   Verksamhetsplan 2018 

 

 
SPF Seniorerna har som övergripande målsättning att 

 informera medlemmarna i frågor som berör dem 

 verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 

 tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet 

 aktivt verka för att ansluta personer som kan erhålla medlemskap 

 bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna 

 

 

SPF Seniorerna har som konkret målsättning att  

 skriva referat från våra aktiviteter och få dem införda på föreningssidorna i lokalpressen 

samt publicera dem på hemsidan 

 ha en plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer på våra möten  

 och de som inte kommer på möten/aktiviteter 

 anpassa våra program och aktiviteter för olika intressegrupper och efter önskemål från  

 våra medlemmar 

 delta i gemensamma kommunala aktiviteter 

 aktivt samla in våra medlemmars e-postadresser samt utöka användandet av e-post för  

 att nå ut till våra medlemmar 

 ha insändare och debattartiklar i lokalpressen 

 påbörja arbetet med att skaffa en större lokal för föreningen 

 

 


