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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 19 september 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Anitha Fredriksson, Styrbjörn Gustavsson 

Arne Larsson(adjungerad). 

 

Frånvarande: Sture Prytz. 

 

§ 87 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 88 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 89 Föregående två mötesprotokoll 

Protokoll från två föregående möten lades till handlingarna. 

  

§ 90 Medlemsärenden 

Vi är 321 medlemmar i nuläget och 2st medlemmar har avlidit. 

Nya medlemmar James Sandstedt och Ingegerd Olsson 

 

§ 91 Ekonomi (14/9) 

Kassa: 900 kr 

Bankgiro: 110650 kr 

Bank: 5230 kr 

Summa: 116780 kr 

 

  

§ 92 Rapport från föregående medlemsmöte 19/08 2019 

Ordförande Ingvar hälsade välkommen med ett kåseri om stora gestalter i 

litteraturen: Robinson Crusoe och Onkel Tom. Vi underhölls av Dag 

Zetterholm som med visor, historier m.m. levandegjorde temat” Humor och 

Hälsa”. Efter kaffedrickning informerades om aktuella frågor inom 

föreningen.  Eftermiddagen avslutades med lotteri där några blev glada 

vinnare. Ett tack till herrskapet Bejmar som fixade kaffet och Gunni-Ann 

som organiserat lotteriet. 

 

§ 93 Förberedelse nästa medlemsmöte 
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Rolf Nilsson och Bo Knutsson: Från Bönehus till operahus och vårt 

kommunalråd informerar. Höstbuffe´ med schlagerkompaniet: Bertil 

ansvarar för att catering fungerar. 

Den 25 oktober kl 17 i Jämshögs Medborgar hus. 

 

§ 94 

 

 

Rapporter från temadagar m.m. 

Fyrlänsträff: 

 Mkt positiv tillställning och välorganiserat enligt våra deltagare. Video 

finns på vår hemsida. 

 

 Ordförandeträff: 

Medlemsresan och våra medlemmars ensamhet diskuterades. SPF:s 

medlemsantal i riket minskar i antal. Skall vi ha en rekryteringsansvarig? 

Vi tror dock på bra aktiviteter för att vända utvecklingen. 

Vi diskuterade även stadgeändringar och ett förslag om central uppbörd 

för föreningarna. 

 

Beredning slutenvård: 

Det stora problemet är att det saknas sjuksköterskor på alla avdelningar. 

Hur kan man förflytta arbetsmoment till andra yrkesgrupper t.ex. 

undersköterskor för att minska belastningen för sjuksköterskor. 

Räddningen i sommar har varit bedömningsbilen för ev. vård på annan 

avdelning. 

 

Folkhälsa, läkemedel: 

Arbetsmaterial kommer att delges föreningen senare. Lista på de läkemedel 

du använder kommer att finnas på det nationella register som kommer att 

finnas på ditt apotek 

 

§ 95 Information, Pensionärsrådet: 

Efter det inställda mötet kallades vi till ett extra möte där vi informerades 

om att frågan om närakuten skjuts på framtiden. Trombocytbehandlingen 

skall vara kvar i Karlshamn. Övriga frågor kommer att behandlas på mötet 

10 oktober.  

Minnesanteckningar kommer att finnas på distriktets hemsida. 

 

 

§ 96 

 

 

Organisatoriska åtgärder 

Programkommitté: 

Ordförande har givit programkommitte´n  i uppgift att delge styrelsen ett 

underlag att besluta om följande aktiviteter före den 1 november 

juridik för äldre, hemberedskap, allsång och tips. 

Valberedningen har startat upp sitt arbete inför beslut på årsmötet. 

 

§ 97 Aktivitesåtgärder 
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Aktivitetsledare: Boule, bokcirkel, historia, vandringar kort och lång och 

skrivarcirkeln, diskussionsforum har alla startats eller är under förberedelse. 

Körledare är Monika Andkvist och pianist Arne Larsson se intresseutskick 

för tider m.m. 

Matlagning startar till våren med Jacek J. 

Intresse för deltagande för släktforskning med Göran Mendys är utskickad. 

Vinprovning fortsätter se senare utskick av aktivitetsledaren. 

Linedance, seniorer i skolan, bridge kommer ej att startas 

  

§ 98 

 

 

 

§ 99 

Massmedia debatt se bif. fil. 

Vi konstaterar att massmedia har börjat intresserat sig för äldres problem i 

samhället. 

 

Senioren-utdrag 

Se bif. fil 

 

§ 100 Övriga frågor 

 

Lokaler för äldreboende: 

Frågan är en pågående process i kommunen. 

 

SPF Olofströmsbygden 40 år:  

Ingvar sammanställer ett jubileumsalster som presenteras vid senare tillfälle. 

 

Seniorer i fokus: 

Vi deltager den 12 oktober på Seniormässan. Torsten beställer material, 

kakor, SPF-servetter och vi andra bidrager med kaffekannor. 

 

Planeringskonferens:  

Vid planeringskonferensen 12-13 november deltager ordförande + en 

ytterligare styrelseledamot. 

 

Besök hos IVO : 

Bertil besöker IVO tillsammans med Eva Holmberg från region Blekinge. 

De kommer att diskutera frågor som rör patienters folkhälsa –positivt och 

negativt om sjukdomar och vård. 

 

§ 101  Nästa sammanträde 

 

10 oktober kl 9.00 i klubblokalen 

 

 

§ 102 Mötets avslutande 
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Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

 Vid protokollet: 

 

 

Nils-Göran Gustafson                               Ingvar Wramsmyr                

 Sekreterare                                                Ordförande 

  

 

 

 

 

 

 


