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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

Dag: torsdagen den 2 december kl 9.00. 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Birgitta Eriksson, 

ArneLarsson (adjungerad), NilsGöran Gustafsson, Anitha Fredriksson och Torsten 

Cairenius. 

Förhinder: James Sandstedt och Gunilla Wahlgren 

 

§ 157 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

§ 158 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 159 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 160 Medlemsärenden 

Vi är 301 medlemmar.  

 

§ 161 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är 130 000 kr. 

 

§162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163 

Rapport från föregående medlemsmöte 

Ingvar Wramsmyr hälsade 53 st medlemmar varav 30 kvinnor välkomna till 

dagens medlemsmöte i Jämshög. Speciellt välkommen till dagens 

underhållare Leif Thuresson som med programmet ”Landhugg och 

strandhugg” underhöll medlemmarna. Kända visor av Taube, Adolfsson med 

flera framfördes med korta berättelser om bl.a. rallare på stambanan, Göta 

kanals byggande m.m.      

Vi drack kaffe med kaka och vårt sedvanliga lotteri. Ingvar informerade om 

vårt kommande lucia firande utan Lucia och tackade för visat intresse.  

                               

Nästa månadsmöte 10/12  

Inställt pga av Corona restriktioner 

 

§ 164 Rapport från distriktets planeringskonferens 

• De nya stadgarna skall implemiteras vid årsmötet. 

• IT-gruppen har nu en ansvarig i varje kommun och skall ha 

temautbildningar tillsammans. Arne Larsson är ansvarig i vår kommun. 
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• Medlemsvärvning och nya aktiviteter 

Våra aktiviteter är det bästa sättet att få nya medlemmar var vi överens om. 

Att använda sociala medier och sprida våra aktiviteter är viktigt för att öka 

medlemsantalet i föreningarna. 

 Folkhälsoveckan 

• Sker v.20 med webbsända program från förbundet. I distriktet planeras 

 en dag med fråga Lund doktorn Henrik Widegren i Sölvesborg. 

Förslag på övriga aktiviteter från alla lokalföreningar sammanställs av 

distriktet för att underlätta för lokalavdelningen att anordna aktiviteter. 

 KPR/LPR 

• Skall finnas i varje kommun. Förbundet skall ta fram riktlinjer för 

arbetet med SKR. 

 • Frekventa frågor på LPR är nära vård, Närakuten, Covid 19 och 

regionens ev.besparingar. 

 Distriktsmästerskap i olika aktiviteter. 

• Kort information om DM i Boule som genomfördes i Kallinge. 

Önskemål om flera Distriktsmästerskap bland våra aktiviteter. T.ex. bowling, 

golf  m.m. 

 Årsmöten  

 • Det skall genomföras före februaris månads utgång. 

Ordförande -konferenser 

• Dessa skall genomföras 2 ggr/år. 

Temadagar 

• Temadag om hörsel med audionom skall genomföras i januari. 

• Temautbildning bör genomföras för medlemsansvarig, kassör och 

sekreterare. 

• Halkkörning för trafikansvariga föreslogs. 

Sommaraktivitet 

• Gemensam sommaraktivitet skall anornas och arrangeras i Karlshamn. 

Valberedningen i distriktet. 

• Valberedningen önskade få ledamöter från SPF Olofströmsbygden i 

distriktsstyrelsen. 

 

§ 165 Föreningsdeltagande i distriktsstyrelse 

Vårt förslag till distriktets valberedning är Anitha Fredriksson och Torsten 

Cairenius. 

 

§ 166 Rapport från seniorrådet 

Ny bibliotekschef  Barbro Hallberg har anställts. IT- hjälp ojämna veckor 

onsdagar – boka tid på biblioteket. 

Holjebadet tar emot 60 badgäster, gymmet 25 personer. Helger boka tid. Först 

till kvarn gäller. 

SPF:s frågor angående regeringens särskilda medel. 

Alla utan utbildning erbjöds söka utbildningen. 
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Alla hemtjänsttagare får en namngiven kontaktansvarig. 

Göran Jonsson redovisar utredningen om hållbar kompetensförsörjning inom 

vård och omsorg. 

 Kort beskrivning: Det krävs en ny utbildning för att höja statusen, högre lön 

för att behålla personalen, trygga arbetsvillkor och arbetsmiljö. Heltid som 

norm, svensktalande personal. 

Göran Jonsson erbjuder sig att coacha ett pilotprojekt här i Olofström. 

Trafiksituationen, belysningen vid Holjebäck, övergångställe vid Maxi och 

parkering vid gamla hotellet diskuterades med teknisk samordnare. 

Lösningar skall ses över. 

 

§ 167 Rapport från pensionärsrådet 25/11 

Kort info innan protokollet publiceras 

Regionens budget i balans. Hur vaccinationsläget ser ut. Ingen brist på 

vårdplatser utan brist på personal. Närakuten öppnas för fysiska besök. 

 

§ 168 Program 2022 

Styrelsen fastställde programmet 2022 och tackar programkommittèn för ett 

gediget arbete. Se bilaga. 

 

§ 169 Årsberättelse 

Arbetet pågår att sammanställa dokumentet. 

 

§ 170 Årsmöte 

Styrelsen fastställer följande ansvarsfördelning: 

• Ingvar: kallelse, dagordning 

• Jarl: bokslut, revisionsberättelse, budget 

• Nisse: årsberättelse, programblad 

 

§ 171 Sponsoravtal 

Förberedelse inför 2022 med ev. sponsorer har påbörjats. 

 

§ 172 Budget 2022 

 Förslag till budget för 2022 fastställdes och godkändes av styrelsen. Lämnas 

över till årsmötet för beslut. 

 

§ 173 Medlemsavgift 2023 

Styrelsen fastställde medlemsavgiften till 250 kr för 2023. Lämnas över till 

årsmötet för beslut. 

 

 

 

§ 174 Verksamhetsplanen 2022 

Verksamhetsplanen för 2022 fastställdes av styrelsen och presenteras vid 
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årsmötet för beslut. 

 

 

§ 175 Informationsärenden 

För att gå på hockey eller teater krävs vaccinbevis, men samma krav ställs 

inte på de som arbetar i äldre människors hem och direkta närhet. Det är 

fullständigt orimligt skriver Eva Eriksson, förbundsordförande SPF 

Seniorerna, i en debattartikel. 

Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom. 

Dessutom kommer vaccinationsbevis att införas vid sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. 

Antalet Alzheimerdiagnoser sjönk drastiskt förra året. Men dessa siffror 

stämmer inte med verkligheten menar Gösta Bucht, sakkunnig vård och 

omsorg SPF Seniorerna. 

Tillsammans med andra specialister uppmanar han nu regioner och 

kommuner attavsätta mer resurser för vård och omsorg. 

 

§ 176 Övriga frågor 
Julkort är under distribution till våra 90+ are. 

 

§ 177 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är torsdagen den 13 januari 2022. 

 

§ 178 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och önskade God Jul  

och Gott nytt År innan mötet förklarades avslutat. 

  

 Vid protokollet:                                   Justeras: 

  

  

 NilsGöran Gustafsson                          Ingvar Wramsmyr 

  

  

  

 

 

          

 


