
 

PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Torsdagen den 17 maj 2018 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Torsten Cairenius, 

  Gunilla Wahlgren, Anitha Fredriksson, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Nils-Göran Gustafsson,  

 

 

§ 36 Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vid ordinarie sekreterares frånvaro beslöts 

att Ingvar skriver protokollet och att Sture justerar detsamma. 

 

§ 37 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

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

 

§ 39 Medlemsärenden 
Noterades att föreningen fn har 311 medlemmar varav 3 medlemmar ej betalt årsavgift. 

 

§ 40 Ekonomi 
Informerades om att aktuell behållning är ca 95 000 kr. 

Beslöts att avgiften vid månadsmöte på Hembygdsgården fortsättningsvis skall vara 80 kr. 

 

§ 41 Rapport föregående medlemsmöte 
Ordföranden hälsade, i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, ett 70- tal medlemmar 

välkomna till vårbuffe’ på Fritzatorpet. Kort info om höstens aktiviteter och ev. intresse från 

medlemmar för t.ex. vinprovning, bokcirklar, körsång, datorkunskaper och sociala medier.  Gunni-

Anne berättade och tackade för resan till Stockholm som bl.a. innehöll guidning av Barbro 

Westerholm i riksdagen och ett besök på vårt centrala kansli. Bertil informerade om en föreläsning i 

geriatrik i Mariasalen i slutet av maj tillsammans med PRO. Anmälan snarast. Föreläsare Professor 

emeritus Yngwe Gustafsson. Kort info om vårresan gavs av paret Mörngård. Ingvar Wramsmyr 

tackade dansbandet Gittan Bergholz One Touch of Country för underhållningen och alla deltagande 

för en trevlig sammankomst och god mat. 

 

§ 42 Förberedelse nästa medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte blir en Vårresa – Öresund runt – där vi bl.a. besöker Sofiero och Bakken. Det 

därpå kommande medlemsmötet äger rum på Golfkrogen i Boa där vi får avnjuta danskt smörrebröd 

med Arne Larsson som underhållare på dragspel. Kostnaden för måltiden fastställdes till 120 kr. 

 

§ 43 KPR/LPR-frågor 
Vid kommande pensionärsråd kommer förhoppningsvis besked från kommunen om sitt ställnings-

tagande ang ingiven skrivelse om Ängelholsmodellen där tankegångar för en bättre sjukvård kan tas 

som utgångspunkt för en utveckling av sjukvården i västBlekinge. Kanske kan också en målsättning  

om träffpunkt redovisas – en möjlig plats med aktiviteter för äldre. 



§ 43 KPR/LPR-frågor (forts) 
Informerades om att anhörigkonsulent troligen kommer att tillsättas i kommunen samt att rehabili-

teringsträdgård införts i grannkommun 

 

§ 44 Kurser och konferenser 
Från distriktets temadagar redovisas följande: 

16/4 Media. Konferensen utformades som ett seniorevent, benämnt News 55, där utställare och 

föredragshållare varvades 

23/4 Boende. Byggemenskap var nyckelfråga. Krav på ändring av bostadstillägg vid hyresrätt där 

nuvarande regler betraktar realisationsvinst vid försäljning av villa som kapital. Dessutom framkom 

att framtidsfullmakt ej får omfatta beslut om hälso- och sjukvårdsåtgärder, utan där gäller gamla 

regler. 

7/5 Ordförandekonferens. Regionala träffar om bostadsbidrag planeras liksom utvärdering av länets 

vårdcentraler via enkät och intervjuer. .  

 

§ 45 Nya aktiviteter  
Beslöts om ansvarsfördelning avseende innehåll och form på följande nya aktiviteter : 

 Vinprovning – Ingvar 

 Boksammankomst – Gunilla 

 Körsång – Ingvar 

Beslöts därutöver att utbildning i sociala medier kommer att presenteras efter sommaruppehållet. 

 

§ 46 Social gemenskap 
Beslöts att Bertil framför följande krav mot kommunen i det Kommunala Pensionärsrådet: 

 Sociala mötesplatser 

 Plan för att motverka social isolering  

 Plan för att motverka psykisk ohälsa 

 Förebyggande hembesök  

 Hemtjänstens kompetens i geriatrik 

Beslöts därutöver att efterhöra synpunkter och förslag från friskvårdsansvarig (Gunni-Ann) och 

klubbmästare (Torsten) om föreningsåtgärder kring följande problemområden: 

 Förebyggande hembesök 

 Hjälp med transport till aktiviteter 

 Välkomnande aktiviteter 

 Sommaraktiviteter (badutflykt, bersåfika, bärplockning) 

 Aktiviteter vid långhelger 

 Promenad- och fikasällskap 

 Väntjänster (gå och handla, följa med till läkare) 

 

§ 47 Program hösten 2018 
Programkommittén har ingett ett förslag för hösten – se bilaga. 

Beslöts att fastställa kommitténs förslag. 

 

§ 48 Nya medlemmar 
Beslöts att efter sommaruppehållet inbjuda nyblivna medlemmar för information om föreningen . 

Vid denna träff med kaffe efterhörs medlemmarnas intresse och förväntningar.  

Beslöts att klubbmästaren ger förslag på organisation av värdar och faddrar i syfte att ta hand om de 

nya medlemmarna. 

Beslöts slutligen att klubbmästaren utarbetar en checklista till handlingsplan samt anskaffar material 

för påverkan.  

 



§ 49 SPF:s kommentar till vårbudgeten 
Informerades om förbundsordföranden kommentarer enligt följande: 

Det finns en rad sakfrågor som lyser med sin frånvaro, men där behoven av insatser är tydliga. 

Investeringsstödet för seniorbostäder har tagit slut, vilket är problematiskt då fler vill bygga och 

behovet av både fler och bra bostäder för äldre växer. Vi hade därför gärna sett att detta investe-

ringsstöd hade utökats. Det genomförs dessvärre alldeles för lite forskning kring äldres sjukdomar 

och läkemedel, och det finns i Sverige idag inget nationellt vaccinationsprogram för äldre (som 

innefattar bältros, lunginflammation och influensa). Sådana enkla insatser som skulle förbättra 

äldrevården och öka äldres livskvalitet hade vi velat se i vårbudgeten. Vidare menar vi att måltids-

kvaliteten inom äldreomsorgen i alldeles för många kommuner är eftersatt. Bra måltider är en 

förutsättning för livskvalitet och för att förebygga sjukdomar på äldre dagar, och det borde därför ha 

funnits med en konkret måltidssatsning inom omsorgen. 

 

§ 50 Aktuella pensionärsfrågor 
Informerades om aktuell debatt enligt följande: 

 Pensionssystemet 

När det handlar om ekonomisk trygghet för våra äldre så spelar Sverige i bottenskiktet, enligt siffror 

från EU:s statistikinstitut Eurostat. Sverige har flest fattigpensionärer av de nordiska länderna och 

fler än majoriteten av EU:s länder – var sjätte svensk pensionär räknas som fattig. 

Pensionärsorganisationerna  har i ett gemensamt uttalande om grund-skyddsutredningen uttalat 

följande: Bra tillskott för de sämst ställda, men det krävs större förändringar i pensionssystemet. 

 Hälsa och omsorg  

SPF Seniorerna tillsammans med professorerna Ingmar Skoog och Margda Waern om behovet av en 

nationell satsning på äldres psykiska ohälsa 

Regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen föreslår bland annat att äldre över åttio år 

inte ska ha rätt till personlig assistans. SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är starkt 

kritisk till förslaget: 

Fallolyckor leder varje år till 1 700 dödsfall, 300 000 sjukhusbesök och en sammanlagd kostnad för 

samhället på 24 miljarder kronor årligen. SPF Seniorerna, tillsammans med PRO och SKPF 

Pensionärerna, kräver nu att riksdagen beslutar om en nollvision om fallolyckor 

Expressen skriver om att äldre får sämre behandling än yngre, exempelvis när det gäller 

hjärtsjukdom och cancer. - Åldersgränser i sjukvården är ren diskriminering. Enligt lagen ska vård 

ges på lika villkor för hela befolkningen, kommenterar SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson. 

 Boende 

Fredrik von Platen, sakkunnig i bostadsfrågor skriver i Sydsvenskan: ”Minskad flyttskatt och fler 

attraktiva bostäder för seniorer skulle medföra större rörlighet på bostadsmark-naden och stora 

besparingar för kommunerna”. 

SPF Seniorernas bostadskunnige Fredrik von Platen välkomnar att regeringen vill införa en 

påbyggnadsbonus som ska täcka merkostnaden för att bygga på en befintlig byggnad, men 

förutsätter att fler åtgärder genomförs som leder till fler tillgängliga bostäder. 

 

§ 51 Övriga frågor 
Thorsten ansvarar för föreningsregistret 

Sommarfesten äger rum den 28 augusti i Mörrums Folkets park. Anmälan och betalning på 250 kr 

inges senast den 15 juli till kassören.  

Historiecirkeln har avslutat vårens termin med ett studiebesök i Kalmar. 

Monica Peterson ersätter Gösta/Inga Johansson som ansvarig för motionsvandring i hembygden. 

Nationaldagen genomförs planenligt med flaggparad i Holje Park. 

 

 



§ 52 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till 14 juni. 

 

§ 53 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet och tackar de närvarande för en visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet       Justeras 

 

 

Ingvar Wramsmyr       Sture Prytz 

ordförande, sekreterare      vice ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Bilaga 

 

Förslag till SPF-program hösten 2018. 

 

Torsdag 9 augusti: Grilleftermiddag vid Södersjön kl.14.00. ( Alve) 

Lars Holm underhåller med 50-talsmusik. 

Samling vid Busstationen kl.13.30. 

Torsdag 23 augusti:Månadsmöte kl.14.00. ( Gunni-Ann) 

Äldreomsorgschef Ingela Collén:” Hur fungerar äldrevården i Olofström? 

Underhållning: Gunvor Årjäng.( Pris: 1200kr + resa) 

Torsdag 20 september: Månadsmöte kl. 14.00. ( A-M M) 

Landshövding Sten Nordin. ” Landshövdingen har ordet.” 

Torsdag 25 oktober: Månadsmöte kl.14.00. ( Ingvar). 

Mikael Gustavsson bildprogram ”Canyonlands nio nationalparker.”(3200 kr 

Söndag 4 november:Teaterresa till Kristianstad. ( A-M M) 

Buss, mat och musikalen ” Singing in the rain .” ( 650 kr.) 50 biljetter. 

Fredag 9 november kl.17.00:Höstmiddag Jämshögs Gästis.( A-M M o 

Kerstin J.) 

 Underhållning: Tre goa glada gräbbor( Pris 3000 kr + resa) 

Torsdag 22 november: Månadsmöte kl.14.00.( A-M S.) 

Den sjungande floristen Roland Johnsson sjunger och binder blommor, 

som han lottar ut.( Alltså inget eget lotteri den dagen),( Pris 2500 kr.+ 

resa). 

Fredag 14 december kl.16.00:Lucia. Mariasalen. Musikklassen.( Gunni-

Ann) 

 

Vi som har samarbetat är: Gunni-Ann, Alve, Kerstin J.,Ann-Marie S., 

Lennart och Ann-Marie M.  

Ann-Marie M. har sammanställt programmet. 

 


