
 

 

Protokoll fört med styrelsen för Olofströmsbygden 
 

Dag:  Fredagen den 10 september 2021 

Plats: SPF-lokalen 

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

Gunilla Wahlgren, Anitha Fredriksson, Birgitta Eriksson, James Sandstedt, Arne 

Larsson (adjungerad) 

Förhinder:  Nils-Göran Gustafsson 

 

§ 111 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vid ordinarie 

sekreterares frånvaro beslutades att Ingvar skriver protokollet samt att Bertil justerar 

detsamma. 

 

§ 112 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 113 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 114 Medlemsärenden 

Rapporterades att föreningen förnärvarande har 294 medlemmar. Förutom att nya 

medlemmar hälsas välkomna genom personligt brev bör de även uppmärksammas via 

Facebook.  

Beslutades att Torsten kontaktar utträdda medlemmar för eventuell återrekrytering. 

 

§ 115 Ekonomiärenden 

Noterades att den aktuella balansen är 134 ksek. Finansieringen från årsmötet visar 

ett underskott av 2 ksek. 

 

§ 116 Rapport från föregående medlemsmöte 

Äntligen kunder ett årsmöte genomföras! Under ordförandeskap av Styrbjörn 

Gustavsson kunde ett 60-tal medlemmar ge de avgående styrelsen ansvarsfrihet för 

det gångna verksamhetsåret samt genomföra ett antal val för det nya verk-

samhetsåret. Efter kaffedrickning och efterlängtad samvaro fick vi lyssna på den 

engagerade meteorologen Mats Andersson som på ett trivsamt sätt informerade om 

väderprognoser och klimatproblem. Årsmötet avslutade med att ett antal glada 

vinnare fick del av lotterivinsterna.  

 



§ 117 Förberedelse för nästa medlemsmöte 

Nästa medlemsmöte äger rum torsdagen den 23 september och förläggs till 

Medborgarhuset i Jämshög. Programmet ”Drömmen om Amerika” genomförs av 

Claes Rudestam. För eventuellt behov av Canon (motsv) bistår Torsten och James. 

Anmälan görs i sedvanlig ordning till Bertil. Lotteriförsäljningen sker i samband med 

betalningen till medlemsmötet. Styrelsen och programkommittén samlas kl. 12.30 för 

iordningsställande av lokalen. 

Styrelsen diskuterade även det därpå följande medlemsmötet den 21 oktober och 

beslutade att förlägga den som catering på Medborgarhuset i Jämshög. Ett antal 

leverantörer aktualiserades liksom ett antal underhållare. Då Torsten och Anitha ingår 

i programkommittén fick de i uppdrag att vidarebefordra diskussionen. 

 

§ 118 Befattningsbeskrivning 

En förteckning över arbetsuppgifter för de olika befattningshavarna  redovisa-des. 

Förutom att ersätta begreppet Hemsidesansvarig med Webredaktör beslutade 

styrelsen att utöka årsmötets beslut med Gunilla som Medieansvarig till att även 

omfatta Birgitta och Anitha. 

 

§119 Boendekostnad för särskilt boende 

Pensionärsmyndigheten har sammanställt en jämförelse mellan hyreskostnad i 

reguljärt boende med hyra på särskilt boende. I samtliga kommuner är kostnaden på 

särskilt boende högre än i reguljärt boende. För Olofströms del av kostnaden 47% 

högre även om den är lägst i länet. Den högsta kostnaden i riket är 160%! 

 

§ 120 Ny stadga 

Förbundet fastställde vid nyligen avslutad kongress en ny stadga för verksam-heten. 

De viktiga förändringarna är följande: 

• samlad stadga för hela organisationen 

• kongresser genomförs vart fjärde år som fysiska möten samt däremellan 

digitala kongresser där alla frågor förutom val kan behandlas 

• central uppbörd gäller för hela organisationen 

• stödmedlemskap införs 

 

§ 121 Trygg pension 

Förbundet har kraftigt engagerat sig i pensionsfrågan och bl.a. gett ut en skrift med 

titeln ”Trygg pension”. Sammanfattningsvis pekar förbundet på behovet av en total 

översyn av pensionssystemet! 

 

§ 122 Informationsärenden 

Följande information delgavs: 

• Sverige har högst andel fattigpensionärer i Norden 

• Förbundet tar med ekonomiskt bistånd av Allmänna arvsfonden fram en 

applikation om Mötesglädje i st f Ensamhet 

 



§ 123 Övriga frågor 

Följande frågor behandlades: 

• Beslutades att Birgitta deltar tillsammans med ordförande vid distriktets 

planeringskonferens 15-16 november (ort är ännu ej fastställd) 

• Informerades om att registrering vid såväl cirklar som månadsmöten numera 

skall ske digitalt 

• Informerades om att Senior Sport School kommer i höst till Olofström. Ledare 

från olika  idrottsföreningar ger oss möjlighet till rörelse. 

• Informerades om att Vimmel med tipspromenader och hälsofrågor genomförs i 

höst i Olofström/Jämshög/Kyrkhult 

 

§ 124 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde fastställdes till torsdagen den 7 oktober. Vid detta tillfälle 

kommer vice ordförande och ordinarie sekreterare att hantera ärendelistan. 

 

§ 125 Mötets avslutande 

Ingvar tackar de närvarande för givande diskussioner och avslutar mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

Ingvar Wramsmyr     Bertil Thomasson 

 

 
 

 

 

 

 

 


