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PROTOKOLL

Protokoll fört den 20 mars 2017 kl 14.00 i Vuxenskolans lokaler i Ulricehamn.

Närvarande för
SPF Bogesund Ulla Zander och Roy Olausson
SPF Norra Kind Åke Wallgen
SPF Hökerum Bengt Asp och Anita Lundh
SPF Östra Redväg Roger Boström

Inte närvarande
SPF Norra Kind Björn Cederkull
SPF Östra Redväg Lars-Olof Lindgren

§ 1 Ordföranden Bengt Asp häsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. I sekreterarens frånvaro valdes Roger
Boström att föra dagens protokoll.

§ 2 Föregående protokoll som sänts ut i förväg godkänndes efter att vi
konstaterat att UT även tagit in referat från små föreningar utanför 
centralorten. Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Föreningarna rapporterade om sina verksamheter och årsmöten.
Se respektive hemsida och programblad.

§ 4 Ulla Zander rapporterad om förberedelserna inför temadagen och 
kampanjen Brott Mot Äldre. Temadagen kommer att genomföras på
onsdag den 22 mars mellan kl 09 - 12 i Församlingsgården i 
Ulricehamn. 

Temadagen kommer att innehålla informatiom om lås & larm.
Ulricehamns kommun informerar om anhörigstöd. 
F.d. rikspolischef, landshövding mm. Björn Eriksson håller anförande
som följs av paneldiskussion med Björn Eriksson, Håkan Sandahl,
Mattias Josefsson, Per Johansson, Lena Matthijs och Håkan Carlsson
Moderator är Jan-Eric Boström.

§ 5  Årsmöte Till ordförande valdes Bengt Asp, till sekreterare Lars-Olof Lindgren 
och Björn Cederkull vice ordförande. Ny kassör blev Roy Olausson.

Firma SPF Samarbetskrets i Ulricehamns kommun tecknas av ordförande
Bengt Asp, 380628-5510, Järnvägstorget 4B, 523 30 Ulricehamn 
och kassören Roy Olausson, 481126-5570, Höghultsvägen 16,
523 38 Ulricehamn, var för sig.

Adress SPF Samarbetskrets adress är c/o Roy Olausson, Höghultsvägen 16,
523 38 Ulricehamn.

Kassa- Ulla Zander redogjorde för årets kostnader 2 643 kr och intäkter 
redovisning 3 351 kr vilket ger en behållning av 2 313:16 kr den 14 mars 2017.
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§ 6 Urban Zander som är inbjuden för att informera om KPR ansluter till
mötet kl 15.15. På senaste KPR-mötet den 6/3 togs Folkhälsoveckan
v40 upp med inriktningen "rörelseglädje". 

Enligt Socialstyrelsens enkät om äldreboende, hemtjänst mm. låg
Ulricehamns kommun bra till. 80 - 90 % hade svarat "bra" på frågorna.
Ett problem var att många känner sig ensamma.

En fråga som diskuterats en längre tid, var ett nytt boende i Gällstad.
Nu återstår två tomter på privat mark som är aktuella för upphandling.

Några frågor som har lösts är den sk. Fixar Malte som ska hjälpa
äldre och funktionshindrade med enklare problem i hemmet. 
Från den 1/7 kommer personer som fyllt 75 år att få åka buss gratis
inom kommunen.

Frågor som återstår handlar om gång- och cykelvägar. Hel-/deltid för
kommunens personal. Inriktningen är heltid med möjlighet att få
tjänstledigt för att få kortare arbetstid. Kommunen ska verka för tryggt
boende i hela kommunen.

PRO hade information från Marks kommun om IVPA (I Väntan På
Ambulans) där räddningstjänsten kan rycka ut med förstahands-
åtgärder. Men Ulricehamn har redan två enheter för IVPA.

Nästa KPR-möte är i april och Urban tar gärna emot frågor som kan
tas upp med kommunens företrädare.

§ 7 Roy Olausson efterlyste en uppdatering av vår interna adresslista. 
Det föll på dagens protokollförare att ordna detta.

§ 8 Nästa möte bestämmdes till den 15 maj kl 14 hos Vuxenskolan.

§ 9 Ordföranden Bengt Asp tackade de närvarande för ett trivsamt möte
och speciellt Ulla Zander som avgår som kassör, för hennes fram-
stående insatser genom åren för SPF Seniorerna i allmänhet och
samarbetskretsen i synnerhet. Bengt hoppades på att i många år
framöver, få tillgång till Ullas kunskaper, entusiasm, energi och för-
måga att få saker att hända. 

Vid protokollet:

Roger Boström Justeras:

Bengt Asp


