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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: torsdag den 10 oktober kl 9.00. 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Arne Larsson(adjungerad). 

Förhinder: Anitha Fredriksson 

 

§ 103 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 
  

§ 104 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
  

§ 105 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 
  

§ 106 Medlemsärenden 

 Vi har 320 medlemmar. Två nya medlemmar Ingegerd Olsson och James 

Sandstedt och två stycken medlemmar har avlidit. 

 

§ 107 Ekonomi 

Summa: 121 892,35 kr efter 3:e kvartalet. 

  

§ 108 Rapport från föregående medlemsmöte” Humor och hälsa”. 
 SPF-föreningen har i samarbete med vuxenskolan haft sitt ordinarie 

månadsmöte i Hembygdsgården där ordförande Ingvar kunde hälsa ett 70-tal 

medlemmar välkomna. Dagens program var ”Från bönehus till operahus” 

med Rolf Nilsson och Bo Knutsson. Med personlig touch informerade Rolf 

om sin utveckling från söndagsskola via utbildning till olika operascener 

varvat med andra sångframträdanden allt med en glimt av humor och med 

ackompanjemang av Bo. Hans framställning avbröts flera gånger av skratt 

och applåder. Efter kaffedrickning informerades vi av Morgan Bengtsson om 

hans personliga resa till kommunalrådspost jämte några aktuella frågor inom 

kommunen. Eftermiddagen avslutades med lotteri samt ett tack till 

herrskapet  Bejmar som fixade kaffet. 

 

§ 109 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 Bertil ansvarar för höstbuffe´n. Samling kl 14 för de som kan hjälpa till att 

iordningställa Medborgarhuset i Jämshög. Pris 280 kr. 
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§ 110 

 

Rapporter 

Webansvar 

 • Arne deltog i temadag . SPF-appen rekommenderas för våra 

medlemmar. I distriktet ansvarar B. Moberg och Margareta 

Gyllenberg. Vi måste utse en ersättare om ordinarie har förhinder. 

          Nästa temadag är den 26/11. 

 Säkerhet 

 • Olika betalningssätt diskuterades. Nytt problem i samhället är 

identitetsstöld. Då kan förövaren bl.a. begära flytt m.m. från 

skatteverket och din tillvaro blir mkt mer besvärlig. Blekingetrafiken 

har infört ett nytt betalsystem med app. Ingen kontanthantering på 

bussar, men Du kan betala kontant hos ombud eller serviceställen. 

 Utveckling/teknik 

 • Gunilla Wahlgren deltog i Psykiatrins temadagarna. 

 

§ 111 Krönika över SPF 40 år 
 Styrelsen fastställer utarbetat förslag som krönika. 
  

§ 112 Planeringskonferens 12-13 november 

Ingvar Wramsmyr och Gunilla Wahlgren deltar. Om Ordförande Ingvar 

Wramsmyr har förhinder ersätter Bertil Thomasson. 

 

§ 113 

 

Aktiviteter och medlemskap 

 Styrelsen beslutar att medlemskap är en förutsättning för deltagande i 

aktivitet. Därutöver kan deltagande medges vid enstaka tillfällen. 
  

§ 114 Vice ordförande i föreningen 

Frågan bordläggs till årsmötet. När ordinarie ordförande ev. har förhinder är 
 Bertil Thomasson ordförande och Gunni-Ann Berggren leder våra 

månadsmöten. 
  

§ 115 Ansvarig för utvecklingsfrågor i föreningen 

 • Äldrefrågor:                 Bertil Thomasson 

 • Utvecklingsfrågor                      Gunilla Wahlgren 

 • Interna frågor:             Torsten Cairenius 

 • Trafik och säkerhet:     Lennart Mörngård 

 • Hemsida och IT:           Arne Larsson 

  

§116 Stadgegrupp 
 Stadgegruppen föreslår gemensam stadga. Förbundsstämma vart 4:e år plus 

förbundsråd däremellan. Vänmedlemsskap tas bort. Inträdesavgift införs. 

Central uppbörd införs. Information från stadgegruppen. Styrelsen beslutar 

om ledamöter i kommunens Pensionärsråd (KPR) . Stödmedlemskap införs. 
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§ 117 Trafikförsörjningsprogram 

 Mer information vid nästa styrelsemöte. 

  

§ 118 Åtgärder inför årsmötet (valberedning, styrelse) 

 • Tommy och Gunni-Ann kvarstår i valberedningen. Birgitta 

K. kommer att kontaktas. 

 • Ersättare för Sture i styrelsen. Frågan bordlades. 

 Verksamhetsberättelse 

Programblad skall vara klart senast 5 december och presenteras för 

styrelsen. Ingvar kontaktar ev. sponsorer till vår verksamhet. 

 

§ 119 Övriga frågor 

• Föreningen deltog i årets seniormässa 

• Vinprovning ,tilltugg 

Torsten ordnar tilltugg till höstens vinprovning den 16/9 i 

hembygdsgården kl.17 i Jämshög. OBS Endast kontant betalning. 

  

 Linedance  lokal 

Intresse finns men lokalfrågan ännu inte löst så vi bordlägger 

frågan tills vidare. 

 

§ 120 Nästa sammanträde  

14 november kl 9. 

 

§ 121 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat. 

  

         
 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Nils-Göran Gustafson                                             IngvarWramsmyr  

                 

Sekreterare                                                               Ordförande 
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                                        Ordförande 


