
Protokoll fört med styrelsen  för SPF Olofsrömsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 7 mars 2019 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Sture Prytz, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla 

Wahlgren, Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Anitha Fredriksson och  Arne 

Larsson (adjungerad) 

 

§ 1. Mötets öppnande 

  

 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 2. Faställelse av dagordning 

  

 Föreslagen dagordning faställdes. 

  

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

  

 Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

  

§ 4. Medlemsärenden 

  

 Vi är 312 medlemmar f.n. och 12 personer önskar att bli medlemmar i 

föreningen för 2019. 

 Vi har skickat ut ett 20-tal inbjudningar från vår förening och detta 

arrangemang har fungerat bra. 

 Vi skickar ett personligt välkomstbrev  till nya medlemmar 

 Tre medlemmar önskar utträde ur föreningen. Vi skickar ut en enkät till dessa 

för att få höra anledningen, då dessa svar kan göra oss ännu bättre som 

förening. 

  

§ 5. Ekonomi 

  

 Sedan årsskiftet har vi minskat vårt kapital med 8000 kr. Vilket var väntat 

med tanke på stora utgifter med årsmöte, arvoderingar m.m. 

Utgående balans är 80000 kr. 

 

 

 

 

  

  



§ 6. Rapport från föregående medlemsmöte 

  

 Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade välkommen till årsmötet i 

hembygdsgården. Ett speciellt välkommen till vår distriktsordförande Nils 

Ingmar Thorell som valdes till mötesordförande. Mötet inleddes med 

parentation och diktläsning. Verksamhetsberättelse och den ekonomiska 

rapporten godkändes av årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. 

Styrelsen får nytt förtroende för 2019. Efter alla val serverades kaffe med 

semla och vår kör underhöll. Mötet avslutades av Ingvar som tackade 

medlemmarna och alla funktionärer som ställer upp för att utveckla 

föreningen 

  

§ 7. Förberedelse nästa medlemsmöte. 

  

 Den 28 mars kl 14.00 kommer kvinnojouren och vi underhålls av trallande 

tanter med gubbs i hembygdsgården. Glöm inte anmälan till Bertil. 

  

§ 8. Aktivitetsplan 2019-deltagare 

  

 Ingvar gick igenom distriktets aktivitetsplan för 2019 

  

 12 mars kurs för nya funktionärer 

 Anitha Fredriksson deltager. 

 

 19 mars Ansvarig för distriktsmöte och ordförande 

  och Bertil Thomasson deltager. 

  

 10 april Distriktsstämma 

Att representera föreningen valdes Ingvar Wramsmyr, Gertrud Wramsmyr, 

Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, Tommy Danielsson (ersättare). Gunilla 

Wahlgren har anmält förhinder. Sture Prytz vill också deltaga. 

  

 23 april Friskvård, folkhälsa 

 Lisbeth Bengtsson och Gunni-Ann Berggren deltager. 

  

 6 maj KPR/LPR 

 Bertil Thomasson anmäls. 

  

  

14 maj Ordförandekonferens 

  

  

 14 augusti sommarfest Häradsbäck 

 

 

 

 



§ 9. 

 

Övriga konferenser 

 

 26 – 27 mars deltager Sture Prytz på konferens i Stockholm för 

studieansvariga i studieförbundet SV och distriktet i SPF. 

  

§ 10. Nya aktiviteter 

  

 Digitala system 

 Ingvar kontaktar Billy Moberg om hjälp att organisera en kurs för våra 

medlemmar. 

  

 Visafton 

 Ej aktuellt för närvarande 

  

 Släktforskning 

 Ej aktuellt för närvarande 

  

 Line - Dance 

 Vi undersöker möjligheten att få ett samarbete med PRO för att kunna starta 

upp denna verksamhet. Birgitta Pettersson, Lena Karlsson och Berit 

Andersson från SPF deltager i denna aktivitet hos PRO.  

  

 Bangolf 

 Arne publicerar på hemsidan om en ny aktivitet med bangolf. Även ett 

massutskick till medlemmar och anmäl ditt intresse till Helena Klang 

  

§ 11. Vinafton  

 Den 3 april kl 18.00 på hembygdsgården. Torsten ordnar tilltugg till 

vinprovningen. 

  

§ 12. Om krisen/kriget kommer 

 Ingvar har pratat med civilförsvaret och de är beredda att ställa upp med info 

under oktober månad på dagtid en torsdag. 

  

§ 13. SPF-lokal 

 Ingvar informerade om lokalfrågans lösning i kommunen. Olika förslag har 

diskuterats bl.a. Gästis och medborgarhuset i Jämshög . Ingvar kommer att ta 

kontakt med PRO:s Erik Ivarsson angående medborgarhuset som ev. kan vara 

av intresse för vår förening. Vi fortsätter med hembygdsgården och vår 

klubblokal tills vidare om inte läget om ny lokal klarnat mer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 14. Övriga frågor 

 

 Vid deltagande i våra aktiviteter eller cirklar krävs medlemskap i vår 

förening. 

 15 mars deltager Bertil Thomasson i möte med kultur och fritid. Mötet 

handlar om social hållbarhet i vår kommun. Ett dialogmöte för att identifiera 

frågeställningar i ämnet. 

  

 Anitha Fredriksson, Gunilla Wahlgren, Lisbeth Bengtsson och Ingvar 

Wramsmyr deltager i en studiecirkel om social gemenskap i vuxenskolans 

regi den 4 april. 

  

 Blåsegylet invigs den 11/5 – program på planeringsstadiet. 

  

 Den 14/6 har kommunen en sommarfest. 

  

 Den 12/10 har vi den årliga seniormässan. 

  

 Kort information om att seniorer erbjuds att äta på skolor i delar av 

Karlskrona. 

  

 20 mars startar aktivitet – den långa vandringen. 

  

 Sture Prytz efterlyser om distriktet har någon grupp som arbetar med div. 

DM- tävlingar. Jag har blivit föreslagen av vår styrelse att vara aktiv i en 

sådan grupp 

  

§ 13. Nästa styrelsemöte  

  

Nästa styrelsemöte äger rum i klubblokalen den 11 april kl 09.00 

  

§ 14. Mötets avslutande 

 Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade 2019 

års första styrelsemöte för avslutat. 

  

 Vid protokollet: 

  

  

 Nils-Göran Gustafson                            Ingvar Wramsmyr 

 sekreterare                                              ordförande 

  

  

  

  

 



         


