
 

PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Måndagen den 15 januari 2018 

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

  Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Arne Larsson (adjungerad) 

Frånvarande: Inge Björklund 

 

§ 144 Mötets öppnande 
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 145 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 146 Föregående mötets protokoll 
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

 

§ 147 Medlemsärenden 
Antalet medlemmar är i dagsläget 302 st. Till årsmötet skall Torsten redovisa antal nya medlemmar, 

antal avlidna medlemmar samt antal vänmedlemmar liksom en förteckning för parentation. 

 

§ 148 Rapport föregående medlemsmöte 
Föreningen hade den 15 december i samarbete med Vuxenskolan sitt traditionella luciafirande i 

Mariasalen för ett 90-tal medlemmar. Efter mingel med glögg i trivsam samvaro framförde Lucian 

med sina tärnor och stjärngossar ett antal kända julsånger varvat med dikter i anslutning till den 

kommande högtiden. Det blev en mäktig upplevelse under ledning av Joyce Skoghem. Därefter 

vidtog landgång med dryck innan Katalin Hajas tillsammans med några flickor underhöll med  

tvärflöjt och sång åtföljt av några klassiska pianostycken. Efter kaffedrickning kunde ett lotteri finna 

några glada vinnare innan Gunni-Ann avslutade mötet med att önska medlemmarna God Jul och 

Gott Nytt år. 

 

§ 149 Förberedelse nästa medlemsmöte 
Vid nästa medlemsmöte den 25 januari kommer Sverigevandraren Tommy Nilsson att berätta om 

”Vårt vackra Blekinge”. Arrangemanget är förlagt till Hembygdsgården i Jämshög. Några praktiska 

frågor att hantera: 

 För dukningen och kaffekokningen ansvarar herrskapet Bejmar 

 Gunni-Ann ansvarar för att kakor finns tillhanda 

 Vid serveringen bistår programkommittén 

 För den efterföljande diskningen ansvarar programkommittén med hjälp av ledamöter 

 Priset sattes till 60 kr per person 

Styrelsen noterar att dator- och högtalaranläggning är tillgängliga i lokalen. 

 

§ 150 Utskick av programblad 
Gunni-Ann har på egen hand och på eget initiativ samlat program och informationsblad för våren 

2018 i adresserade kuvert för vidare distribution till medlemmar samt i förekommande fall för 

ordinarie postgång. 



§ 151 Årsberättelse 
Redaktionella korrigeringar gjordes vad avser den studieansvariges moment i berättelsen. I övrigt 

kvarstår uppgifter från kassören vad avser medlemsantal och ekonomi. 

 

§ 152 Bokslut 2017 
Då kassören inte är klar med ärendet kunde ett bokslut inte redovisas. 

 

§ 153 Budget 2018 
Kassören har inte gett ett förslag till budget. 

 

§ 154 Årsavgift 2019 
Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften höjs till 250 kr med anledning av den höjda avgiften 

till förbundet. 

 

§ 155 Föredragningslista årsmötet 
Styrelsen fastställer utarbetat förslag. 

 

§ 156 Valberedningens förslag till årsmötet 
Styrelsen informeras om valberedningens förslag och uppdrar år Gunni-Ann och Sture att kontakta 

valberedningens ordförande avseende årsmötesordförande och styrelseledamot. 

 

§ 156 Hedersmedlemskap 
Styrelsen föreslår årsmötet att Gunni-Ann efter sin långa tid som ordförande skall erhålla heders-

medlemskap i föreningen. Styrelsen beslutar att hedersmedlemskapet åtföljs av att föreningen i 

framtiden betalar hennes medlemskap. 

Under detta ärende deltar Gunni-Ann ej i beslutet. 

 

§ 157 Förslag till ersättningar för omkostnader 
Styrelsen föreslår årsmötet att ersättning utgår med 

 900 kr till vardera ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och hemsideansvarig 

 400 kr till vice ordförande och medlemsansvarig 

 200 kr till övriga i styrelsen 

 

§ 158 Förslag till valberedning 
Styrelsen föreslår omval av Tommy Danielsson, Alve Persson och Birgitta Kindvall med Tommy 

Danielsson som sammankallande samt med Sture Prytz som adjungerad ledamot. 

 

§ 159 Övriga frågor 
Informerades om ett informellt möte mellan SPF och PRO avseende sjukvårdsfrågor i västBlekinge 

samt om erbjudande om alternativa lokaler från Olofströmshus. I sistnämnda fallet kommer Sture  

meddela att intresse i dagsläget ej föreligger. Gunni-Ann informerade om en skrivelse till LPR ang 

sjukvårdens organisation i länet. 

 

§ 160 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till onsdagen den 7 februari kl 9.00 

 

 

 

Vid protokollet      Justeras 

 

Ingvar Wramsmyr      Gunni-Ann Berggren 

sekreterare       ordförande 


