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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

Dag: torsdagen den 13 januari 2022 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Arne Larsson 

(adjungerad), Nils-Göran Gustafsson, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren (digitalt), 

Birgitta Eriksson (digitalt), James Sandstedt (digitalt) och Anitha Fredriksson 

(digitalt). 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr öppnade mötet och hälsade alla 

välkomna. 

 

§ 2 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 4 Medlemsärenden 

Vi är 305 medlemmar i nuläget. 13 nya medlemmar under året. 

 

§ 5 Ekonomiärenden 

Vår utgående balans 31/12 2021 är 130 300 kr med en ingående balans 

på 120 000kr. 

 

§ 6 Rapport från föregående medlemsmöte 

Vårt luciafirande blev inställt. 

 

§ 7 Förberedelse inför nästa medlemsmöte  

Styrelsen beslutar inställa medlemsmötet i januari pga den ökande 

smittspridningen. 

§ 8 Årsberättelse 2021 

Styrelsen fastställer årsberättelsen och överlämnar ärendet till årsmötet. 

 

§ 9 Bokslut 2021 

Styrelsen fastställer resultat- och balansräkning och överlämnar efter 

revision ärendet till årsmötet. 
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§ 10 Sponsoravtal 

Vi har sponsorsavtal med Olofströms kraft, Graniten, och ev. Olofströms 

hus och Maxi. Sponsring av Studieförbundet Vuxenskolan och 

Olofströms kommun genom bidrag till lokaler och kurser. 

 

§ 11 Dagordning vid årsmöte 

Styrelsen fastställer dagordningen och överlämnar ärendet till 

valberedning och årsmötet. 

  

§ 12 Vi vill gärna ha förslag på aktiviteter för vår förening. 

Våra aktiviteter 

Vandring (lång) 

Startar i mars månad. 

Boule 

Har startat- nya deltagare välkomna tisdagar kl 10.00 -12.00 till 

Boulelokalen (vid växtverket). 

Körsång 

Framflyttad tills vidare. 

Bokcirkel 

Startar 16 februari om möjligt. 

Skrivarcirkel 

Fortsätter som vanligt sin verksamhet. 

Matlagning 

Framflyttad tills vidare. 

Vinprovning 

Startar senare i vår. 

Diskussionsforum 

Linedance 

Vi jobbar på att starta senare under våren. 

Akvarellmålning 

Vi fortsätter med denna aktivitet. 

Bridge 

Intresseanmälan till Torsten Cairenius. Tel.076-871 17 24. 

  

§ 13 Programblad 

Förslag till programblad har utarbetats och redovisas som bilaga till 

protokollet. 

  

§ 14 Distriktets mötesplan 

Informerades om fastställd mötesplan. 
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§ 15  Distriktets verksamhetsplan 

Informerades om föreslagen verksamhetsplan. Särskilt noterades 

förbundetsdigitala satsning samt arbetet med att öka vår synlighet i 

traditionella och digitala kanaler. 

  

§ 16 Informationsärenden 

 Se bilaga 

§ 17 Övriga frågor 

Temadag om hörsel är framflyttad till senare. 

Nytt reglemente skall förhandlas med SKR-alla kommuner skall ha ett 

KPR. 

Vår studiecirkel om ensamhet skall avslutas. 

  

§ 18  Nästa sammanträde 

Nästa möte är torsdagen den 10 februari. 

  

§ 19 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet:      Justerare: 

 

 

 

NilsGöran Gustafsson         Ingvar Wramsmyr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


