
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Måndagen den 13 februari 2017
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Tomassom, 

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

§ 159 Mötets öppnande
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 160  Fastställa dagordningen
Föreslagen föredragningslista fastställdes

§ 161  Föregående mötets protokoll
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna

§ 162  Medlemsärenden
Noterades att medlemsantalet vid slutet av 2016 var 300 st. Under föregående år har föreningen fått 
12 nya medlemmar, medan 9 medlemmar har avlidit. Därtill har 4 flyttat från orten och 8 lämnat 
föreningen.
Beslutades att Arne och Gunilla skall få egen kod till medlemsregistret. Torsten ansvarar för nöd-
vändiga åtgärder. 
Beslutades att vid månadsvis uppföljning av medlemsantalet skall förutom totalantalet även nya 
medlemmar och avlidna medlemmar redovisas. 

§ 163  Ekonomi
Eftersom vi var i början av året fanns inte någon redovisning över årets ekonomi att tillgå. 

§ 164  Rapport föregående medlemsmöte
I samarbete med Vuxenskolan har föreningen  haft sitt första månadsmöte för året. Gunni-Ann 
hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna och informerade om kommande aktiviteter som årsmötet 
den 23 februari, kaffaestuga på Brännaregården, inbjudan från PRO/Kyrkhult om Ullaredsresan och
musikstudien i Slagesnäs. Därefter fick vi följa Åke Bondesson på hans resa i Norge – ett mycket 
uppskattat inslag med vackra bilder och intressanta kommentarer. Ann-Marie Mörngård 
informerade sedan om planerad resa till vackra Bjärehalvön. Efter detta smakade sen kaffe med 
kakor gott. Eftermiddagen avslutades med vacker sång och musik av Gunvor Åsäng, som också 
läste några egna dikter. Mötet avslutades med lotteridragning samt önskan om fortsatt god närvaro. 

§ 165  Förberedelse nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte är den 23 februari på First Hotel. Detta tillfälle är samtidigt föreningens års-
möte. Förutom parentation och sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer där Peter Kullring att 
underhålla i stället för stå-upp-komiker Ann-Christine Ellgard, som fått förhinder p.g.a. sjukdom.

§ 166  KPR/LPR-frågor
De båda pensionärsorganisationerna PRO och SPF har haft ytterligare ett möte med kommunled-
ningen angående den s.k Brända tomten. Vid detta möte gavs ett nytt hopp om trygghetsboende i 
stil med Tullbacken i Jämshög. Detta trygghetsboende skall i så fall kombineras med boende för 



övriga kommuninvånare. En samlingssal med kök planeras bli tillgängligt för samtliga hyresgäster.
En felaktig eller otydlig information från kommunledningen har gjort att intresset för boendet på 
Brända tomten hittills varit begränsat. Förhoppningsvis kommer de nya signalerna att öka intresset. 
Nya möten kommer i närtid att genomföras.

§ 167 Kurser och konferenser
Redovisades distriktets aktivitetsplan för 2017, bl.a. medlemsregister den 20 mars och hemsidor och
web-ansvariga den 27 mars

§ 168  Nytt från distrikt och förbund
Gunni-Ann gav en kortfattad information från distriktets valberedning.

§ 169  Årsberättelse
Styrelsen fastställde föreslagen årsberättelse och överlämnar den till årsmötet. 

§ 170  Bokslut
Styrelsen fastställde föreslaget bokslut och överlämnar den till årsmötet. 

§ 171  Budget 2017
Ett utkast till budget presenterades av Torsten. Han får i uppdrag att föreslå ett slutgiltigt förslag, 
som kommer att behandlas vid ett extra sammanträde den 20 februari.

§ 172  Årsavgift 2018
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 200 kr per medlem och år.

§ 173  Föredragningslista vid årsmötet
Styrelsen fastställer föreslagen föredragningslista och överlämnar den till årsmötet.

§ 174  Valberedningens förslag till årsmötet
Styrelsen tar valberedningens förslag som information till protokollet.

§ 175  Förslag till ersättning för omkostnader till styrelseledamöter och hemsideansvarig 
Styrelsen föreslår att ersättning utgår med 900 kr till vardera, ordförande, kassör, vice kassör och 
sekreterare samt med 400 kr till vice ordförande. För övriga i styrelsen föreslås ersättningen bli 
300 kr till vardera. 

§ 176  Förslag till valberedning
Styrelsen föreslår omval av Tommy Danielsson, Birgitta Kindvall och Alve Persson med Tommy 
Danielsson som sammankallande. 

§ 177  Övriga frågor
Inget ärende aktualiserades.

§ 178  Mötets avslutande
Gunni-Ann avslutade mötet och tackar de närvarande.

Vid protokollet Justeras

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande


