
 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2017 

 

 

Styrelsen för SPF Olofströmsbygden avger följande verksamhetsberättelse för 2017. 

 

 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Gunni-Ann Berggren 

Vice ordförande Sture Prytz 

Kassör   Torsten Cairenius 

Vice kassör  Bertil Thomasson 

Sekreterare  Ingvar Wramsmyr 

Ledamot  Jarl Jönsson 

Ledamot  Gunilla Wahlgren 

Ledamot  Inge Björklund 

Adjungerad  Arne Larsson 

 

Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under året. Styrelsen har därutöver genomfört  

en studiecirkel i SPF Seniorernas Föreningsguide samt deltagit i Civilförsvarets utbildning ”Äldre i 

trafiken”. 

 

 

Revisorer 
Tommy Danielsson, Lennart Håkansson 

Ersättare Ingrid Larsson 

 

 

Medlemsregister och försäkringsfrågor 
Torsten Cairenius 

 

 

Hemsideansvarig  
Arne Larsson 

 

 

Program- och festkommitté 
Ann-Marie Mörngård (sammankallande), Ann-Marie Svensson, Inger Pihl, Alve Persson (tillika 

lotteriansvarig), Gunni-Ann Berggren, Lennart Mörngård. 

 

 

Studieansvarig 
Sture Prytz 

 



 

Representanter i kommunala pensionärsrådet 
Lisbeth Bengtsson, Bertil Thomasson 

 

 

Pressreferent 
Ingvar Wramsmyr 

 

 

Reseledare 
Ann-Marie Mörngård, Lennart Mörngård 

 

 

Boendegrupp 
Bertil Thomasson (sammankallande), Jarl Jönsson, Torsten Cairenius, Stig Håkansson 

 

 

Friskvårdsansvarig 
Kerstin Andreasson 

 

 

Trafikansvarig 
Lennart Mörngård 

 

 

Ombud vid distriktets årsmöte 
Gunni-Ann Berggren, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren, Lisbeth Bengtsson 

 

 

Valberedning 
Tommy Danielsson (sammankallande), Alve Persson, Birgitta Kindvall 

 

 

Månadsmöten 
Följande månadsmöten har genomförts: 

26 januari Information av Åke Bondesson om hans resa i Norge samt underhållning 

  med sång, musik och dikter av Gunvor Åsäng. 

23 februari Årsmöte. Peter Kullring berättade om om den utveckling som TV genomgått under 

  hans tid som journalist samt visade några inslag som han ansvarat för. 

23 mars Apotekare Jonas Röman informerade om läkemedel för äldre och skillnaden till 

  naturläkemedel samt om biverkningar och olämpliga läkemedel. 

27 april Vårmiddag på Fritzatorpet med buffé samt underhållning av BG & JB med musik 

  och dans samt musikquiz på gamla kända låtar. 

18 maj  Vårresa till Bjärehalvön och besök på ett upplevelsemuseum med höjdpunkten  

  åksimulatorn Locomotion. Historiens vingslag på Heagården ingick också i besöket. 

16 juni  Räkfrossa i Hällevik. 

6 juli  Sommarutflykt till Ivö med fika på Vånga. 

10 augusti Grilleftermiddag vid Södersjön med underhållning av Vägdröjarna. 

24 augusti Information av Klaus Wix Nielsen om äldres sjukdomar. 

21 september Kent Bernby kåserade kring Snoddas samt visade film och sjöng hans sånger. 

5 oktober Höstresa till Simrishamn med vin och bilar i centrum. Efter besök och information 

  på Nordic Sea Winery besöktes också Autoceum. 



 

Månadsmöten (forts) 
26 oktober Information av Leif-Ove Hubertsson om Karibiska pärlor genom bilder och musik  

  där Saint Barthelemy fick en särskild plats. 

9 november Höstmiddag på Fritzatorpet med Olle & Gert som underhållare. 

23 november Kikki Dyrvold informerade om säkerhet för äldre och Ukke Fellows underhöll. 

15 december Luciafirande i Mariasalen. 

 

 

Kursverksamhet 
Föreningen har deltagit i flertalet följande av distriktet genomförda konferenser: 

6 mars  Ordförandekonferens 

13 mars Information för nya funktionärer och styrelseledamöter 

27 mars Utbildning för web-ansvariga 

4 april  Kommittén för interna frågor ang. resor 

5 april  Distriktsstämma 

10 april Kommittén för äldrefrågor ang. folkhälsa 

27 april Utvecklingskommittén ang. teknik 

15 maj  Kommittén för äldrefrågor ang KPR/LPR 

19 maj  Ordförandekonferens 

22 maj  Ekonomi och Juridik 

23 maj  Hjärnkoll 

16 augusti Sommarfest 

4 september Kommittén för utvecklingsfrågor och för studieansvariga 

11 september Kommittén för äldrefrågor ang. folkhälsa 

2 oktober Trygghetskommittén ang. säkerhet 

9 oktober Kommittén för interna frågor ang. valberedningar 

22 oktober Ordförandekonferens 

6 november Kommittén för äldrefrågor ang. KPR/LPR 

13 november Utbildning i medlemsregister 

20 november Utbildning för web-ansvariga 

15 december Ordförandekonferens 

 

 

Redovisning av funktionärer och kommittéer 

 

Hemsidan (Arne Larsson) 

Jag har skött uppdateringen av hemsidan under det gångna verksamhetsåret. Sedan har jag genom-

gått utbildning i medlemsregistret, MiRiaM den 14 nov samt utbildning i hemsida, EPISERVER 

den 27 mars och 20 nov. 

 

 

Onsdagsvandringar (Inga och Gösta Johansson) 

Friskvård, hälsa för alla och kulturhistoria. Under 10 onsdagar på våren och 10 onsdagar på hösten 

har i genomsnitt 25 personer varit med på vandringarna, vilket betyder att gruppen har vuxit.  Vi har 

gått mellan 7 och 11 km per gång. Vi har träffats kl. 9.00  vid busstorget och ibland startat vandring-

arna därifrån eller samåkt i bilar till en annan startpunkt. Ansvaret för uppläggning av turerna har 

ibland legat på någon av deltagarna vilket har inneburit en bra variation av vad vi sett och upplevt. 

Det har varit en mycket bra stämning och gemenskap i gruppen och vi tycker förstås att det är en 

verksamhet i SPF som bör fortsätta. 

 

 



 

Torsdagsvandringar (Alve Persson) 

Torsdagsvandringarna vänder sig till dem, som vill ha en stunds gemenskap och social samvaro 

med lite motion. Vi träffas kl. 10,30 på på parkeringen vid Halens Camping. Först börjar vi med att 

resonera lite om hur veckan har varit, och ibland blir det lite lättare gymnastiska rörelser, sen delar 

vi upp oss i två grupper. En grupp går Halenslingan ca. 3 Km. De som tycker att Halenslingan 

frestar på ben och kropp för mycket vandrar på slät mark runt i Halenområdet. Efter vandringen äter 

vi gemensamt lunch, de som vill, på Halens restaurang. Detta ger tillfälle till en trevlig social 

samvaro och som har varit uppskattad. Vi har vandrat 10 gånger på våren och 10 på hösten, vi har 

varit 8 – 10 deltagare varje gång.   

 

 

Boule (Lisbeth Bengtsson) 

Under året har 30 medlemmar träffats och spelat boule tisdagar kl 13.00-15.00. Ett minskat antal 

medlemmar detta år på grund av ålder och sjukdomar. Vår stora fråga är hur vi blir fler boulespe-

lare? Trots detta har vi vunnit Blekinges seriematcher. I Sparbanken Karlshamns regi har kommun-

mästerskap genomförts, men på grund av för få spelare uteblev vinsterna. 

 

 

Historiecirkeln (Birgitta Hellström) 

Historiecirkeln ägnade våren åt kyrkans betydelse i det svenska samhället från medeltiden och 

framåt, och avrundade med en tur till några kyrkor i närområdet, Vä, Åhus och Gumlösa – alla från 

1100-talet. I höst har vi börjat studera viktiga perioder i Europas framväxt med hjälp av Europeiska 

brytningsskeenden, och det lär vi fortsätta med till våren. Vi har också glatt oss åt att ha fått flera 

nya deltagare.  

 

 

Skrivarklubben (Börje Williamsson) 

Vi är ett gäng daglediga som träffas en gång i veckan för att skriva och berätta. Det blir minnen från 

våra barn- och ungdomsår som vi sätter på pränt. Men det kan lika väl vara dagliga ting som kan bli 

av intresse för våra barn och barnbarn en gång i tiden. Vi ger varje år ut en bok, det är axplock ur de 

berättelser som vi åstadkommit under året. 

 

 

Programkommittén (Ann-Marie Mörngård)                                                                        

Kommittén består av: Ann-Marie Svensson, Inger Pihl, Alve Persson, Gunni-Ann Berggren,Lennart 

och Ann-Marie Mörngård (sammankallande).Vi har haft två planeringsmöten, där förslag till pro-

gram diskuterats och sedan överlämnats till styrelsen för beslut. Vi vill att programmen ska vara 

mångsidiga och uppskattas av våra medlemmar. Ett program för varje månadsmöte har tagits fram 

samt extra aktiviteter såsom räkfrossa, besök på Ivö, grilleftermiddag samt vår-och höstresa. 

 

 

Resor ( Ann-Marie och Lennart Mörngård)                                                                                       

Att åka på dagsresor är populärt i vår förening. Numera anlitar vi Kristianstad Buss, som har ett 

stort utbud. Vårens resa till ” Vackra Bjärehalvön ” blev snabbt överbokad Då blev det två resor 

även detta år. Torsd. 18 maj var jag ( Ann-Marie) reseledare och fred. 19 maj tog Lennart hand om 

resan. Den 4 april var vi på reseträff i Ronneby med SPF. Det var svårare att få ihop resenärer till 

höstresan till bl.a. Vineriet i Simrishamn. Det blev en lyckad resa med 40 resenärer. Den 31 okt. 

deltog Göte Jönsson och jag i en reseträff med Kristianstad Buss, där vi fick tips om många trevliga 

resor. 

 



 

Trafik ( Lennart Mörngård )                                                                                                              

Jag har deltagit i Civilförsvarets utbildning ” Äldre i trafiken ” den 4 okt i Olofström. Vi var ytter-

ligare några andra inom SPF som deltog i denna utbildning. Ett stort antal broschyrer har delats ut 

på ett månadsmöte. Uppföljning kommer att ske till våren. 

 

Omsorgsverksamhet (Gunni-Ann Berggren) 

Lördagen den 1 april var vår förening på Brännaregårdens äldreboende där Jan-Åke Håkansson 

underhöll med sång till dragspel. Lördagen den 23 september var vi tillbaka på Brännaregården, 

denna gång med Holjekören som underhållare. Vid båda tillfällena har vår förening med flera 

frivilliga insatser bjudit på kaffe och hembakade kakor medan kommunens seniorkonsulent stått för 

kostnaden vad gäller underhållningen. Ett 50-tal inneboende har vid båda tillfällena intresserat 

deltagit i dessa arrangemang.  

 

 

Friskvårdsansvarig (Kerstin Andreasson) 

Var på vårkanten och lyssnade på en föreläsning om ett internationellt forskningsprojekt som 

handlade om hur man med teknikens hjälp kan underlätta vardagen för äldre personer och deras 

anhöriga.  Tekniken går ut på att äldre ska kunna få kontoll över sitt liv med hjälp av påminnelser 

via surfplatta vilken också skall kunna användas för att kunna ha kontakt med släkt och vänner via 

sociala medier. 

Forskningen stöds av Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och 

genomförs i samverkan mellan fem länder: Sverige, England, Spanien, Tjeckien och Belgien. I 

Sverige bedrivs projektet av BTH i samarbete med Lt Blekinge och Karlskrona kommun. 

 

Boendegruppen (Bertil Thomasson) 

Vi har haft en träff med Olofströmshus i mars månad, där det presenterades två fastigheter på 

Brända tomten. Där var tidigare också ett tandläkarhus inritat, men detta är nu borttagit efter våra 

protester. Planarbete har sedan pågått inom kommunen där en del synpunkter från omgivande 

intressenter. Nu finns planen hos Länsstyrelsen för godkännande, därefter återstår formaliteter som 

köp av tomt, byggnadslov mm. Vi väntar på en kallelse från Olofströmshus för att diskutera en 

gemensamhetsbyggnad mellan husen, dock oklart när detta kommer att äga rum. 

 

 

Kommunala Pensionärsrådet (Bertil Thomasson) 

KPR har haft fyra sammanträden under året och här följer exempel på några ärenden som avhand-

lats: Brända tomten. Garvaregården i Kyrkhult, sjukvården i västra Blekinge, problem kring hem-

skickning av patienter utan vårdplanering, samverkan med landstinget, krisberedskap, digitala 

trygghetslarm, busshållplats vid Maxi mm.  

Vi har inlett ett bra samarbete med PRO, för att därigenom få igenom våra krav på kommunen. 

Vidare försöker vi få ändring på KPR:s tillhörighet från socialnämnd till kommunstyrelse – detta för 

att komma närmare beslutsfattare och därmed få snabbare resultat på våra önskemål/krav gentemot 

kommunen.  

 

Mässor mm (Gunni-Ann Berggren) 

Föreningen ställde upp på Seniormässan på Folket Hus den 14 oktober. Vid detta tillfälle informe-

rade vi om vår verksamhet, delade ut material om föreningen samt försökte påverka presumtiva 

medlemmar. 

Föreningen ställde också upp den 6 juni och deltog i flaggparaden i Lilla Holje Park. 

 



 

Studieansvarig (Sture Prytz) 

En studiecirkel som omfattade samtliga styrelseledamöter har genomförts. Cirkel omfattade fyra 

tillfällen med tre lektionstimmar per tillfälle. Ämnet var ”SPF-seniorernas föreningsguide” som är 

en nyutkommen skrift från förbundet, utarbetad tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan. 

Syftet med föreningsguiden är att lokalföreningar och distrikt skall utveckla sina organisationer på 

gemensamma grunder med förbundet, dvs att göra föreningarna mer lockade för nya och nuvarande 

medlemmar. Arbetet med cirkeln mynnade ut i bl.a att styrelsens befattningsbeskrivning reviderades 

samt att vår förenings sex viktigaste punkter rangordnades: 1) Social gemenskap 2) Ny lokal          

3) Äldreomsorg 4) Medlemsutveckling 5) Ny aktivitet 6) Samarbete med andra föreningar. 

Cirkelledare vid utbildningen var den studieansvarige. 

 

På vår hemsida finns förslag om ett dussintal studiecirklar som vi kan arrangera med eller utan 

Vuxenskolans hjälp. Om Vuxenskolan medverkar skall deltagarantalet vara 3-9 deltagare och vi 

tillhandahåller cirkelledare. Dessa cirklar har varit utlysta vid ett antal medlemsmöten. Vi tar gärna 

emot nya förslag på cirklar. För betalkurser hänvisas till Vuxenskolans vår- och höstlokaler. Vi tar 

gärna emot intresseanmälningar. 

 

Bangolf finns numera i vårt program Vi samarbetar tills vidare med PRO på deras tider i Asarum 

under inomhussäsongen samt på deras tider till våren på Olofströms Bangolfklubb. 

 

Bridgespel kan vi avsluta som en aktivitet i vår förening då PRO skrinlagt sina funderingar att starta 

bridgekurs och spel i samarbete med oss. Jag ser därför inga möjligheter till regelbundet bridgespel 

i vår förening inom överskådlig framtid eftersom underlag saknas. 

 

Vår förening har under året genomfört 11 kulturevenemang (månadsmöten) som genererar 400 kr 

per tillfälle, vilket innebär 4 400 kr i bidrag från Vuxenskolan. 

 

Några framtidsvisioner för 2018:                                                                                                         

Vi som var närvarande i samband med politikerutfrågningen kunde inte undvika att samtliga partier 

prioriterade arbetet mot ensamheten som den viktigaste punkten inom äldreomsorgen. Vi måste ta 

tillfället att utnyttja denna situation. 

Vi måste genomföra de internprioriteringar vi gjort inom föreningen. 

Vi bör be kommunen om hjälp med att finna en mer ändamålsenlig lokal för våra mindre samman-

komster 

 

 

Medlemsantal (Torsten Cairenius) 

Vid utgången av året var medlemsantalet 302 st. Föreningen har fått 21 nya medlemmar under året, 

medan 16 medlemmar har avlidit. Därtill har 5 lämnat föreningen. 

 

 

Ekonomi (Torsten Cairenius) 

Den ingående balansen för 2017 var 76 846 kr och den utgående balansen är 72 182 kr. Genom en  

leverantörsskuld på 945 kr blir årets resultat -3 719 kr.  

Kommunalt bidrag har erhållits med 18 616 kr. 

Kulturbidragen hade en ingående balans på -2 340 kr och Studieförbundet Vuxenskolan har bidragit 

med 4 688 kr för kulturevenemang under året. Genom att SV erlagt 2 000 kr för ett evenemang får 

vi en utgående balans på -131 kr för kulturbidrag.  

 

 

 



 

Slutord 
Styrelsen vill tacka de medlemmar som medverkat till trivseln på våra möten samt till de medlem-

mar som på olika sätt engagerat sig i föreningens verksamhet. Styrelsen vill också framföra ett tack 

till Olofströms kommun för det kommunala bidraget samt till Studieförbundet Vuxenskolan för 

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

samarbete under året och för en givande  konferensverksamhet.  

 

 

Olofström den 7 februari 2018 

 

 

 

Gunni-Ann Berggren   Sture Prytz   Torsten Cairenius 

ordförande    Vice ordförande   Kassör 

 

 

 

Bertil Thomasson   Ingvar Wramsmyr  Jarl Jönsson 

vice kassör    sekreterare   ledamot 

 

 

 

Gunilla Wahlgren   Inge Björklund  Arne Larsson 

ledamot    ledamot    adjungerad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


