
 

 

PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag:  Måndagen den 20 november 2017 

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Bertil Thomasson, Ingvar Wramsmyr, 

  Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Inge Björklund, Arne Larsson (adjungerad), 

  Ann-Marie Mörngård (§§ 111-115), Tommy Danielsson (§§111-115), 

  Alve Persson (§§111-115) 

Förhinder: Torsten Cairenius 

 

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

 

§ 112 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes 

 

§ 113 Föregående mötets protokoll 
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna 

 

§ 114 Program våren 2018 
Ann-Marie Mörngård redovisar ett förslag från programkommittén, se bilaga. Styrelsen fastställer 

kommittén förslag. 

 

§ 115 Valberedningen 
Tommy Danielsson och Alve Persson redovisar den dagsaktuella situationen vad gäller arbetet inför 

årsmötet.  

 

§ 116  Medlemsärenden 
Trots osäkerhet med det centrala medlemsregistret enades styrelsen om att föreningen i dagsläget 

har 302 medlemmar. 

 

§ 117  Ekonomi 
Den av Torsten översända ekonomirapporten visar en balansrapport på 83 477 kr med ett förväntat 

resultat på 7 576 kr. Fortfarande föreligger oklarheter kring intäkten av medlemsavgifter. 

 

§ 118 Rapport föregående medlemsmöte 
I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen sitt ordinarie månadsmöte där Gunni-Ann  

kunde hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna. Leif-Ove Hubertsson informerade och berättade om 

Karibiska pärlor genom att lotsa oss igenom ett antal öar med bilder och musik på ett lättsamt och 

underhållande sätt. Framställningen omfattade förutom populära turistmål  även frågor kring mat,  

befolkning, klimat, historia, växt- och djurliv samt öarnas musikaliska särart med calypso och 

bensinfat. Den gamla svenska kolonin Saint Barthelemy fick en särskild plats i framställningen. 

Efter kaffedrickning informerade Gunni-Ann om höstmiddag och andra kommande program, Sture 

om bangolf samt Lennart om äldre i trafiken. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning.  

 



§ 118 Rapport föregående medlemsmöte (forts) 
I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen en höstmiddag på Fritzatorpet där Gunni-

Ann kunde hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna. Vi avnjöt en god middag där musikanterna Olle 

& Gert underhöll på ett mysigt och trevligt sätt. Gunni-Ann informerade om nästa månadsmöte den 

23 november där Kikki Dyrvold från Polisen kommer att informera om säkerhet för äldre samt om 

Lucia den 15 december i Mariasalen. En trevlig kväll avslutades med dans. 

 

§ 119 Förberedelse nästa medlemsmöte 
På nästa medlemsmöte kommer Kikki Dyrvold från Polisen att informera om säkerhetsfrågor för 

äldre. Ukke Fellows kommer att stå för underhållningen. Genom att Klockrike på Folkets Hus är 

upptaget kommer vi att utnyttja Dahlian. Medlemmar från styrelsen kommer därvid att lotsa de 

besökande till rätt ställe. 

Till Luciafirandet i Mariasalen ansvarar Sture för att smörgås beställs samt Gunni-Ann att olika 

former av dryck finns tillhanda. Gunni-Ann undersöker också om någon form av underhållning  

kan emotses. 

 

§ 120 Uppföljning av politikerutfrågning 
Föreningen genomförde i samarbete med PRO och SKPF en politikerutfrågning i Folkets Hus den  

2 november. Vid detta tillfälle ställde samtliga politiska partier i kommunfullmäktige upp med att ge 

sitt partis synpunkter på ett antal i förväg ställda frågor. Trots annonsering i lokalpressen och affi-

schering på ett antal platser var publiktillströmningen förvånansvärt låg. Moderatorn Bengt 

Mauritzon skötte sig dock med den äran liksom Folkets Hus medverkan med högtalaranläggning 

och kaffeservering. Det genomgående intrycket från politikerna var att ensamhet för de äldre nog 

var den största enskilda frågan att hantera i framtiden.  

 

§ 121 KPR/LPR-frågor 
Nästa sammanträde i det kommunala pensionärsrådet blir den 29 november. Bertil efterlyste därvid 

frågor att ta upp vid sammanträdet. 

 

§ 122 Nytt från distrikt och förbund 
Från distriktet kan följande information lämnas från en ordförandekonferens: 

 En central kampanj för att öka seniorernas representation i riksdagen kommer att 

genomföras 

 Medlemsavgiften till förbundet kommer från 2019 att höjas från 130 kr till 160 kr 

 Medlemsavgiften är för 92% av SPF-föreningarna högst 250 kr. Noteras kan därvid att 74% 

av PRO-föreningarna har lägst 250 kr som medlemsavgift. 

 Vad gäller medlemsregistret har 34 fel konstaterats. 23 av dessa har i dagsläget korrigerats 

och återstoden 11 kommer att vara korrigerade före årsskiftet. 

 En stadgegrupp har inrättats på förbundet i syfte att se över samtliga nivåers stadgar till 

kongressen 2020. 

Från förbundet kan följande information ges: 

 Pensionssystemet måste renoveras anser förbundsordförande 

 Medlemskort för 2018 kommer att skickas ut i mars i samband med tidningen Senioren 

 Utskrift av adressetiketter fungerar för närvarande inte i MiRiam 

 Enligt en medlemsundersökning kan varannan tänka sig byta politiskt parti vid nästa val 

med anledning av prioriteringen av äldrefrågor 

 

§ 123 Lokal vid månadsmöte 
Möjlighet att utnyttja First Hotel vid månadsmöten har försvårats/upphört sedan hotellet övergått  

till Steakhouse. Med anledning därav har styrelsen undersökt alternativa lokalmöjligheter som  

Klockrike (Folkets Hus), Mariasalen, Medborgarhus (Jämshög) samt Hembygdsgård (Jämshög). 

 



Vid en samlad bedömning vad avser kostnad, parkering, tillgänglighet, möblering, ljud/bild, serve-

ring och städning finner styrelsen att Hembygdsgården är att föredra. Styrelsen beslutar därvid att 

utnyttja Hembygdsgården för våren 2018. 

 

§ 124 Hjärtstartare 
Ärendet bordläggs. 

 

§ 125 Övriga ärenden 
Styrelsen beslutar inhandla 130 st julkort från Mixi-Print. 

Styrelsen utser Gunilla Wahlgren att vara sammankallande i en kommitté vad avser sociala medier. 

Noterades att motionsvandringarna i hembygden har avslutats för terminen samt att ledarna har 

avtackats. 

Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till megaträff i Karlshamn den 5 december. Sture och Jarl 

deltar från föreningen. 

Studieförbundet Vuxenskolan flyttar vid årsskiftet till Östra Storgatan 34. I samband med detta 

erbjuds SPF-föreningen avlagd utrustning i form av TV, dator, bord och stol. Styrelsen tar tacksamt 

emot detta. 

 

§ 126 Nästa styrelsemöte 
Fastställdes till torsdagen den 7 december kl 9.00 i SPF-lokalen. 

 

§ 127 Mötets avslutande 
Gunni-Ann avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ingvar Wramsmyr     Gunni-Ann Berggren 

sekreterare       ordförande  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bilaga 

 

Program våren 2018 

 
 

Torsdag 25 januari  Månadsmöte kl 14.00      0 kr 

Ny lokal   Sverigevandraren Tommy Nilsson  

    berättar om ”Vårt vackra Blekinge” 

    

Torsdag 22 februari  Årsmöte kl 14.00      

Ny lokal   Sweet Jazz på gamla melodier med    1500 kr 

     Arne Persson  och Mats Berntsson      

  

     

Torsdag 22 mars  Månadsmöte kl 14.00      

Ny lokal   Komikern Ann-Christin Elgard 

    (Ellen)  underhåller        1500 kr 

     

 

Torsdag 26 april  Månadsmöte kl 17.00      

Fritzatorpet   Våtbuffé 

    Gittan Bergholtz underhåller     2000 kr 

 

Torsdag 24 maj  Vårresa 

    Öresund runt – Sofiero och Bakken    675 kr 

 

Torsdag 7 juni   Månadsmöte kl 14.00 

Golfkrogen i Boa  Smörrebröd. Arne Larsson underhåller på   500 kr 

    dragspel 

 

 


