
 

Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdagen den 6 december 2018 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla 

Wahlgren, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson och Anitha Fredriksson. 

 

§ 135 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 136 Fastställelse av dagordning 

  

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 137 Föregående mötesprotokoll 

     Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

  

§ 138 Medlemsärenden 

 Meddelande till valberedningen alla styrelsemedlemmar vill fortsätta med 

sina uppdrag i föreningen. Vi behöver 2 nya funktionärer. Alve Persson 

har meddelat att han inte står till förfogande under 2019.  

Valberedningen jobbar vidare med sitt arbete till nästa möte. 

Vi är nu 313 medlemmar + en vänmedlem. Julkort skickas till de som fyllt 

90 år. Vi kommer att gratulera vår 100 åring, Anna Blomkvist, med 

blommor. 

Torsten samordnar våra insatser med att få 64-åringar intresserade av vår 

förening. Torsten sammanställer lista över 65-70 åringar och inbjuder 

dessa att deltaga i vår förening. Till nästa möte presenterar Torsten 2st 

listor som gäller dessa åldersgrupper. 

  

§139 Ekonomi 

 Saldo 83600 kronor. Vår budget ser ut att hålla på 75000kr. 

Kulturbidrag från Vuxenskolan redovisas inte i årsberättelsen. 

 

§ 140 Rapport föregående medlemsmöte 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade välkommen till vårt månadsmöte 

som arrangeras i samverkan med Vuxenskolan. Representanter för 

Graniten, ett trygghetsboende under uppförande i Olofström, informerade 

om de 37 nya lägenheterna som byggs.  

§ 141 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 Bertil ordnar kaffe och kakor, Gunni-Ann ordnar dryck. Vid förhinder är 



Sture ersättare. Alla i styrelse och programkommitté´ hjälper till att duka 

kl 14.00 i Mariasalen. 

  

§ 142 Aktiviteter 

 Vi vill öka intresset för boule och bridge. Boule tappar medlemmar och vi 

gör ett utskick till medlemmar för att få fler att deltaga. Vi kommer att 

prata med PRO om ett samarbete kring dessa aktiviteter. Vi skickar även 

mail till gymmen om kostnad för deltagare med instruktör. 

  

§ 143 Programblad 2019 utkast 

 Skickas till styrelsen via Arne när den är klar. 

  

§ 144 Årsberättelse utkast 

 Årsberättelsen skall vara klar till styrelsemötet i januari. 

 

§ 145 Konferenser 

 En manual med hur man laddar ner till Ipad och iphone kommer att 

utvecklas till vår app. Gunilla följer upp ärendet. 

  

§ 146 Rapporter 

 Rapport från Ingvar, Bertil som tillsammans med PRO har träffat 

kommunalrådet . Ett bra möte då kommunalrådet var positiv till våra 

intentioner. Formalia som kallelser, protokoll skall fungera. 

Önskemål från vår sida: Sociala mötesplatser behövs, plan över hur vi 

hanterar ensamhet, matfrågor . Vi diskuterade även frågor om hur sociala 

medier skall hanteras. Remisser och reglemente kommer att skickas till 

oss i god tid innan möten. En skrivelse skall upprättas gemensamt med 

PRO och berörda loger om ett ”Föreningarnas hus”. Vi vill ha ett eget 

kontor, kök och samlingslokal och möteslokal för 100 personer. 

  

§ 147 KPR/LPR-frågor 

 Monica Magnusson ersätter Peter Lilja i landstinget. Skattehöjning på 40 

öre, 2 miljoner till investeringsbudget, reserv på 107 miljoner. 

Primärvården behåller sina resurser. Akuten kommer att öppnas i 

Karlshamn. Omorganisation i kommunen. Det skall bli hemsjukvård resp. 

boendevård. Det finns 30 st. sjuksköterskor i kommunen. 8000 är listade i 

Familjeläkarna och Läkehjälpen, som har blivit en läkarmottagning. 

Seniormottagning är önskvärd. 

  

§ 148 Dagordning vid årsmötet 

 Frågan bordlades till nästa styrelse möte 10 januari. 

  



§ 149 Verksamhetsplan 

 Frågan bordlades till nästa styrelse möte 10 januari. 

  

§ 150 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

  

§ 151 Nästa styrelsemöte 

 Nästa möte är den 10 januari. 

  

§ 152 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

 Vid protokollet:                                          Justeras: 

  

  

  

 Nils-Göran Gustafsson                               Ingvar Wramsmyr 

  

 Sekreterare                                                  Ordförande 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


