
1 

 

 

 

         

  ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2021 

 

 Styrelsen för SPF Olofströmsbygden avger följande verksamhetsberättelse för 2021. 

 

 Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande Ingvar Wramsmyr 

Vice ordförande Bertil Thomasson 

Kassör Jarl Jönsson 

Vice kassör Bertil Thomasson 

Sekreterare Nils-Göran Gustafsson 

Klubbmästare Torsten Cairenius 

Medlemsansvarig Torsten Cairenius 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Gunilla Wahlgren 

Birgitta Eriksson 

James Sandstedt  

Ledamot Anitha Fredriksson 

Adjungerad Arne Larsson 

                

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året 

 

Revisorer 

Ingrid Larsson, Lennart Håkansson 

Ersättare: Percy Svensson 

 

Medlemsregister och försäkringsfrågor 

Torsten Cairenius 

 

Hemsidesansvarig 

Arne Larsson 

 

Klubbmästare  

Torsten Cairenius 

 

Program och festkommitté 

Gunni-Ann Berggren (sammankallande), Ann-Marie Svensson, Ann-Marie 

Mörngård, Lennart Mörngård, Kerstin Jönsson, Anitha Fredriksson Torsten Cairenius 

och Britt-Marie Eriksson. 
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Lotteriansvarig 

Programkommittén löser det internt. 

 

Studieansvarig 

Gunilla Wahlgren 

 

Representanter i seniorrådet 

Bertil Thomasson, Lennart Mörngård 

 

Pressreferent 

Nils-Göran Gustafsson 

 

Reseledare 

Ann-Marie Mörngård, Lennart Mörngård 

 

Boendegrupp 

Bertil Thomasson (sammankallande), Jarl Jönsson 

 

Friskvårdsansvarig och omsorgsansvarig 

Gunni-Ann Berggren 

 

Trafikansvarig 

Lennart Mörngård 

 

Medieansvarig  

Gunilla Wahlgren 

 

Valberedning 

 Gunni-Ann Berggren, Lennart Mörngård (sammankallande) och Lars Eriksson 

 

 

Månadsmöten 

Följande månadsmöten har genomförts: 

5 augusti Södersjön-uppstartsmöte med frågesport. 

21 oktober Höstbuffe´ 

23 november Drömmen om Amerika. 

Alla övriga månadsmöten har tyvärr blivit inställda efter restriktioner från 

Folkhälsomyndigheten. 

 

 

Redovisning av funktionärer och kommittéer 

 

Körsång (Monica Andkvist) 

Vi har kommit igång i höst med träningen efter pandemin varje 
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onsdagseftermiddag. Ledare har varit Monica Andkvist och musiker Arne 

Larsson och James Sandstedt. Vi har uppträtt på årsmötet.  

 

Hemsidan (Arne Larsson) 

 

• Jag har under året uppdaterat vår hemsida med dokument och bilder. 

• Jag har också varit värd för digitala styrelsemöten under pandemin. 

• Jag har deltagit i möten med distriktets IT-grupp. 

• Jag har skickat SMS vid massutskick till medlemmar som saknar 

epost. 

 

  

Bertil Thomasson (seniorråd och boendegrupp) 

 

Under året har fyra möten hållits, varav de två första var digitala. 

Rådet lyder numera under kommunstyrelsen och i jämförelse med tidigare år 

och då under socialnämnden kan konstateras att med kommunalrådet som 

ordförande får vi information som berör hela samhället, vidare att de förslag 

och frågor vi ställer behandlas mer seriöst. 

En surdeg som dock hängt med i flera år är DEN KYLDA MATEN, som 

kommer i från Märstaoch det har kommit diverse undanflykter för att slippa 

laga maten i eget kök. Här saknas verkligen miljötänk. 

Vid årets sista sammanträde redovisade Göran Johnsson som nationell 

samordnare sin.utredning: ”En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 

omsorg om äldre”, vilken överlämnats till regeringen. Det är viktigt att det 

finns väl utbildad och intresserad personal, som vill stanna i yrket, då det 

under pandomin visat att organisation och kompetens inom kommunerna inte 

är den bästa för att möta det stora behovet av utbildad personal i framtiden. 

Görans genomgång var mycket intressant och den har mottagits positivt av 

pensionärsorganisationerna och nu hoppas vi att regeringen snabbt trycker på 

startknappen för igångsättning. 

Vi föreslog vid mötet att ett pilotprojekt inom detta område startas i 

Olofström och detta mottogs positivt. 

 

Onsdagsvandringar (Monica Peterson) 

 

Vandringarna har varierat mellan 5 och 9 km. Gruppen har under våren varit 

35 personer i snitt och under hösten 43 personer. Fantastiskt att så många vill 

ut och vandra med oss och dela upplevelserna som vår härliga natur i 

kommunen och närområdet ger. Den sociala gemenskapen inte att förglömma 

då det under rådande covid- 19 pandemi kanske inte varit så många kontakter 

med andra personer.Vi har samlats kl. 9.00 oftast vid startpunkten för 

vandringen. Det har varit en utmaning att hitta platser runt om där så många 

bilar får plats. Det har till slut löst sig även ute i skogen. Vi har vandrat i 
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skogar bl a på Blekingeleden, Kullan och i öppna landskap, Gudahagen och 

bland äppel- och päron- odlingar vid Ivösjön. Vårens vandring avslutades 

med en tur till Listers huvud med utsikt över Hanö. 

Ansvaret för vandringarna har legat på mig, men fått hjälp med att reka 

rundorna. Näst sista vandringen i Hovmansbygd kom 45 personer i hällande 

ösregn! Vi avslutade höstens vandringar i Boafall och grillade vid 

Tvätthallarna. 

 

Motionsvandring , kortare (Birger Tholén) 

 

Det finns inte så mycket att säga om den kortare vandringen vid Blåsegylet. 

Intresset verkar vara mycket svagt. Vid de tre senaste vandringarna har ingen 

SPF-are dykt upp, utan då har jag och min fru Britt-Marie gått ett par varv 

runt sjön själva. Som mest har det vid några tidigare tillfällen varit upp till 

sex personer. Vanligtvis är det två till tre personer. 

Jag tycker det är tveksamt att fortsätta med de kortare vandringarna. Det är ju 

nyttigt och trevligt att gå i naturen men var och en kan ju gå när man känner 

för det. 

 

Boule (Lennart Håkansson) 

 

Efter att alla fått första vaccinationsspruta och många fått sin andra började vi 

spela utomhus. Det var flera nya medlemmar som började spela. Efter hand 

blev vi 20 som träffas en gång i veckan. I september fortsatte vi inomhus. 

Under hösten har vi spelat en match mot PRO Jämshög. 

 

Skrivarklubben (Börje Williamsson) 

Vi har som tidigare år tillbringat vårt skrivande i Vuxenskolans lokaler, men 

så kom Coronaviruset och vi fick skriva på distans. Vi har firat vårt tionde år 

som skrivarklubb och vi tilldelades Studieförbundet Vuxenskolans kulturpris 

på 10000 kronor tillsammans med en pokal. Vi är tio som skriver och tjugo 

medlemmar i föreningen och i stort har de flesta har varit våra medlemmar 

och skribenter sedan starten för tio år sedan. Vårt tionde verksamhetsår firar 

vi med att ge ut en jubileumsbok på 188 sidor där vi skriver våra minnen. 

Programkommittén (Ann-Marie Mörngård) 

 

Programkommitténs uppdrag har varit att ta fram ett vår – och höstprogram 

för 2022. Gruppen består av Ann-Marie Svensson, Kerstin Jönsson, Anita 

Fredriksson, Britt-Marie Eriksson, Torsten Cairenius, Ann-Marie och 

Lennart Mörngård samt Gunni- Ann Berggren (sammankallande). 

Eftersom pandemin kom, kunde inte alla vårens och höstens program 
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genomföras. Därför var det lätt att få fram ett program för 2022. 

Vi har haft två planeringsmöten där vi delade upp uppgifterna. 

Ett program för varje månadsmöte har tagits fram samt extra aktiviteter som 

grilleftermiddag och vårresa. 

 

Resor (Ann-Marie och Lennart Mörngård) 

 

Det är populärt att åka på dagsresor i vår förening. Vi anlitar Kristianstad 

Buss som researrangör. Vårens resa skulle gå till Skåne ytterligare en gång 

Den kunde inte heller genomföras. Vi hoppas på maj 2022 och resan  

”Retromedley & Max Carling.” 

 

Trafikansvarig (Lennart Mörngård) 

 

Tyvärr har vi inte haft någon verksamhet eller information 2021. 

Ingen utbildning har delgivits mig, så jag hoppas att vi under 2022 kan 

återuppta någon information till medlemmarna. 

 

Omsorg och friskvårdsansvarig(Gunni-Ann Berggren) 

Mitt uppdrag har varit begränsat på grund av pandemin. Men de senaste 

veckorna har jag besökt ett par av våra boende. Våra åldringar som bor där är 

för sin höga ålder pigga och ger mycket tillbaka av sitt liv och det de varit 

med om. Sen träffar jag en del som bor här i huset. Ett vänligt ord gör dagen 

lite ljusare i höstmörkret. Vara vänlig lönar sig alltid. 

 

Högläsning (Ingvar Wramsmyr) 

 

Några av våra medlemmar förgyller tillvaron för äldre genom högläsning på 

äldreboende. Det upplevs som ett uppskattat inslag i de äldres vardag. Med 

hjälp från seniorkonsulent och bibliotikarie har man fått tips på lättlästa 

böcker. Verksamheten har varierat från någon timme varje vecka till någon 

timme varannan vecka. Genom högläsningen ger man ett medmänskligt stöd 

gamla, sjuka och ensamma människor.  

 

Vinprovning (Ingvar Wramsmyr) 

  

Har pausats pga Corona viruset. Nystart våren 2022. 

 

 

Bokcirkel (Gunilla Wahlgren) 

 

Under året har vi haft 3 sammankomster, samtliga under hösten. 

7 st stortipsare av vitt skilda böcker har deltagit. Cirkelledare Gunilla 
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Wahlgren. 

Under våren var all verksamhet inställd pga pandemin. 

 

Medieansvarig (Gunilla Wahlgren) 

 

En Facebooksida ”SPF Seniorerna Olofströmsbygden” har lagts upp och 

förses med foton från våra aktiviteter och aktuell information. 

Under året har det bildats en grupp på 3 personer som är ansvariga och likaså 

administratörer av vår Facebooksida. 

 

Akvarellmålning (Anette Lundberg) 

 

Kursen innehöll 6 sammankomster á 3 lektionstimmar per gång. 

Den bestod av såväl teori som praktik. 

Hantering av färg, vatten och papper 

Vi gick igenom färgblandning 

Målningsteknik och Perspektiv  

Eftersom samtliga deltagare var nybörjare, fungerade kursen väldigt väl och 

vi hade en trivsam och lärorik verksamhet. 

 

Klubbmästare, medlemsansvarig (Torsten Cairenius) 

 

Vi är nu 303 medlemmar. Under året har 11 medlemmar avlidit. Vi har fått 12 

st nya medlemmar och 25 medlemmar har slutat. 

Pandemin har gjort att det inte har varit så mycket extra jobb det här året. 

 

Historiecirkeln  

 

Vilande till vidare. 

 

Ekonomi (Jarl Jönsson) 

 

Den ingående balansen för 2021 var  kr och den utgående balansen är  

kr. Detta ger ett resultat på  kr. 

2021 är ett år som har påverkats av Corona. Detta syns på vår omsättning. I 

budgeten för 2021 bedömde vi omsättningen till  kr.  

Detta blev  kr. 

 

På intäktssidan finns 

• Mötesintäkter 

• Medlemsavgifter 

• Aktivitetsintäkter 

• Kommunala bidrag 
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På kostnadssidan finns 

• Möteskostnader 

• Lokalkostnader 

• Administrationskostnader 

Detta har gett ett positivt resultat på  kr. 

 

Kulturbidragen från Vuxenskolan hade en ingående balans på 5664 kr.  

Under året har arrangemang och studiebidrag bidragit med  kr vilket ger en 

utgående balans på  kr. 

 

 

Slutord 

 

Styrelsen vill tacka de medlemmar som medverkat till trivseln på våra möten 

samt till de medlemmar som på olika sätt engagerad sig i föreningens 

verksamhet. 

Styrelsen vill också framföra ett tack till Olofströms kommun för det 

kommunala bidraget samt till vuxenskolans för kulturbidragen. 

Slutligen vill styrelsen framföra ett tack till Blekinge distrikt av SPF för gott 

samarbete under året. 

Stort tack till de som sponsrat vår verksamhet under 2021. 
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Olofström 2022-01-14 

 

 

Ingvar Wramsmyr 

Ordförande 

 

Nils-Göran Gustafson 

Sekreterare 

 

 

 

 

Jarl Jönsson 

Kassör 

 

Bertil Thomasson 

Vice kassör och vice ordförande 

 

 

 

 

Torsten Cairenius 

Ledamot 

 

Anitha Fredriksson 

Ledamot 

 

 

 

 

Gunilla Wahlgren 

Ledamot 

 

 

James Sandstedt 

Ledamot 

Arne Larsson 

Adjungerad ledamot 

 

 

Birgitta Eriksson 

Ledamot 

 

 

 

 

 

 


