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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

Dag: torsdagen den 7 oktober 

Plats: SPF lokalen 

Närvarande: Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Arne Larsson (adjungerad), Nils-Göran 

Gustafsson, Gunilla Wahlgren, Birgitta Eriksson, James Sandstedt och Anitha 

Fredriksson. 

Frånvarande: Ingvar Wramsmyr, Torsten Cairenius 

 

§ 125 Mötets öppnande 

Vikarierande ordförande Bertil Thomasson öppnade mötet och hälsade 

alla välkomna. 

 

§ 126 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 127 Föregående nötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 128 Ekonomiärenden 

Dagens behållning är133000 kr. Prognosen stämmer. 

 

§ 129 Medlemsärenden 

Föreningen har 294 medlemmar och fyra nya medlemmar, som ännu 

inte betalt. 

 

§ 130 Rapport från föregående medlemsmöte 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade alla välkomna. 

53 medlemmar, varav 33 kvinnor, samlades i medborgarhuset i Jämshög 

för samkväm med kaffe och kaka och sedvanligt lotteri.  

Dagens föreläsare Klas Rudenstam föreläste om ” Drömmen om 

Amerika.”  

Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning kraftigt – orsaker till detta 

var bl.a.vaccineringar och tillgång till potatisen som föda. 

Efter en trevlig presentation om sina egna intressen och Vittsjös roll i 

historien startade berättelsen om livsöden och umbäranden i 

Fattigsverige. 

För att kunna överleva svält m.m. blev utvandring till Amerika 

lösningen för många. 
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Mellan 1840-1930 utvandrade ca 1.3 miljoner människor till Amerika. 

Enbart från Jämshög utvandrade 272 st under en sjuårsperiod. Vi fick se 

bilder från svenskbygderna i Minnesota, som visar svenskarnas minnen 

från hemlandet. Dessa minnen lever kvar i samhällena, speciellt på 

landsbygden.  

Klas avslutademed att säga att de som stannade kvar här är de hjältar 

som byggde upp Sverige. 

Ingvar avslutade med kort information om föreningens aktiviteter bl.a 

körsång som startas upp efter den 29/10. Platser kvar på matlagning. 

Bokcirkel, skrivcirkel och akvarellmålning kommer att startas upp. Mer 

info kommer senare. 
 

§ 131 Förberedelse inför nästa medlemsmöte 21/10 

Kickis cafe´ ansvarar för maten till höstbuffén, en exotisk planka! Till 

detta även kaffe, kaka, dryck och lotteri. Pris 280 kr. 

Styrelse och festkommittén samlas kl 12.00 för att ställa i ordning 

medborgarhuset inför månadsmötet. 

Anmälan till Bertil senast fredag 15/10, 070-644 15 72. 

 

§ 132 Rapport från seniorrådsmöte 

Frågor som togs upp på mötet var bl.a. trafiksituationen vid Holjebäck. 

Turerna kring taxisituationen i kommunen. Frågan är olöst. Utredning 

om hur Holjegårdens utrymmen skall se ut ska genomföras. 

Polisverksamheten skall utökas i kommunen. 

Bertil efterlyser tips om aktuella frågor till nästa möte i november. 

Lisbeth Bengtsson ersätts av Lennart Mörngård vid nästa möte. 

 

§ 133 Rapport från pensionärsrådet 

Frågor som bl.a. togs upp var  

• Hur samverkan och planering mellan kommuner och regionen 

skall förbättras när det gäller t.ex. färdig behandlad sjukdom. 

• Analysgrupp har bildats för att utreda orsaken varför 22 % av 

patienterna får läggas in igen på sjukhus igen. 

• Bättre underlag till beslut som politiker ska fatta tas fram. 

• En läkarbil i varje kommun är målsättningen. 

• Bältrosvaccinering betalar du själv för närvarande-skall det ingå i 

nationella vaccinationsprogrammet? 

I övrigt avvaktar vi med mer info tills protokollet kommer. 

 

§ 134 Informationsärenden 

Psykiatriveckan föreläsning av Ullakarin Nyberg den 11 oktober 

kl.17.30–19.00 i Folkets hus. 

Swishnummer SPF Olofströmsbygden 1234555462 
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§ 136 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är torsdagen den 11/11 i klubblokalen. 

 

§ 137 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                     Justeras 

 

 

NilsGöran Gustafsson                                     Bertil Thomasson 

 

 

 

 

 

 


