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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden 

 

Dag: den torsdagen 14 november kl. 9.00 

 

Närvarande: Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Torsten Cairenius, 

Anitha Fredriksson, Nils-Göran Gustafson, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Ingvar Wramsmyr 

 

§ 122 Mötets öppnande 

 När ordförande Ingvar var förhindrad att deltaga öppnade Bertil Thomasson 

mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 123 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 124 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

  

§ 125 Medlemsärenden 

 321 medlemmar varav 315 har betalat. Två avlidna och två nya medlemmar. 

Ingrid och Ronny Haglund. 

 

§ 126 Ekonomi 

 Saldo:121730 kr. Prognos till årsslutet 105-110 tusen kr. 

 

§ 127 Rapport föregående medlemsmöte 

 

 Ett 40-tal medlemmar slöt upp på vår höstbuffé i Medborgarhuset. Riktigt 

god mat och rikligt med mat serverades. Vi underhölls av schlagerkompaniet 

Som spelade gamla och uppskattade slagdängor. 

 

§ 128 Förberedelse nästa medlemsmöte 

 

 Nästa medlemsmöte 28/11 med Thomas Carlström ”Jorden med tjugo 

instrument” 

 

§ 129 Rapport från KPR och RPR 

Seniorrådet vill ha 4 möten/år. Frågor skall lämnas 14 dagar innan 

seniorrådets sammanträde. 

Matfrågan: Vi vill att kommunen anställer en dietist för att säkerställa de 

äldres energibehov. 
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Vi önskar ett it-café där de gamla kan få hjälp med sociala medier m.m. 

 

§ 130 Rapporter från temadagar 

Se bilaga 1 
 

Äldrefrågor 

Se bilaga 2 

 

Friskvård, hälsa 

Vi försöker få en föreläsare som tar upp äldres hörselproblem. 

Se bilaga 2 

 

  

§ 131 Rapport från planeringskonferens 12-13 november 

Katrin Paulsen från förbundsstyrelsen pratade om SPF:s verksamhet. 

Stadgefrågor diskuterades om bl.a. vänmedlem som skall försvinna. 

Samarbete med SV fungerar inte på alla håll i distriktet . 

  

§ 132 Program för 2020 

Styrelsen har beslutat att årets resa skall äga rum i Helsingborgstrakten. 

Retromedley & Max Carling. Vi fikar på Fredriksdals Museer  & trädgårdar. 

Lunch på Höganäs hamnkrog. Mera info vi månadsmöten av A-M Mörngård 

på medlemsmöte. Även info i vårt programblad 2020 

 

§ 133 Andelar i Gränums Folkets Hus 

Mötet beslutar att vi köper 2 st andelar i Gränums Folkets Hus 

  

§ 134 Utökad parkeringstid 

Vi diskuterade och beslöt att nuvarande tider gäller 

 

§ 135 Årsplan 2020 

 Under konstruktion 

§ 136 Årsberättelse 2019 

Under konstruktion. Alla ansvariga har lämnat sitt bidrag. Tackar. 

  

§ 137 Övriga frågor 

 Ett PRO arrangemang den 4/12 på BTH piren i Karlshamn. Bussar utgår 

från Olofström. Även SPF inbjuds att deltaga. Tema: Framtidens digitala 

pensionärer. 

Vi diskuterade sponsring och sponsorföretag. Beloppet skall vara 1500kr. 

 

§ 138 Nästa sammanträde 

Torsdag  5/12 kl 9.00 
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§ 139 Mötets avslutande 

Bertil Thomasson tackade för visat och förklarade mötet avslutat; 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Nils -Göran Gustafson                               Bertil Thomasson 

Sekretrerare                                               Tillförordnad  Ordförande 
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Bilaga 1 

 

Synpunkter på Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 

2023 från Trafikansvarig i SPF Olofströmsbygden.  

Trafikansvarig i SPF Olofströmsbygden är Lennart Mörngård. E-mail: 

lennart.morngard@hotmail.com  

Begränsningar: Jag har läst igenom hela remissen som är väldigt omfattande och har 

därför begränsat mig till att försöka se det från ett ”Äldreperspektiv”.  

Mottagare av dessa synpunkter är Styrbjörn Gustavsson i distriktet E-mail: 

styrbjorn.gustavsson@telia.com Kopia till Ingvar Wramsmyr, ordf. i SPF-

Olofströmsbygden.  

Jag har själv erfarenhet av serviceresor genom att jag har kört dessa i ca 12 år 

efter min avtalspension.  

1. Olofström saknar stadsbussar och är därför beroende av serviceresor  

och närtrafik i kanske högre grad än andra kommuner i Blekinge.  

2. Sydostlänken, om persontrafik utöver godstrafik kommer till stånd,  

är betydelsefull för regionen.  

3. I övrigt anser jag att remissen är väl utförd med betoning på de som  

är bilburna och pendlar till Olofström.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Bilaga 2 

 

PR-se bif. protokoll distriktets hemsida 
 

 SPF Seniorerna Blekingedistriktet 

Rapport från möte med KPR/RPR-och folkhälsoansvarigai Blekingedistriktet 

den 15 oktober 2019. 

 

Närvarande: 

Styrbjörn Gustavsson 

Laila Andersson 

Bengt Billemyr 

Bertil Thomasson 

Birgitta Sjölin Johansson 

Inga George 

Eva Holmberg, sammankallande 

 

Förhinder: 

Ulla Andersson 

Inger Ericsson 

 

Äldregruppen samlades 15 oktober för att diskutera aktuella KPR, RPR och 

folkhälsofrågor.  

Höstens andra temadag kommer att bli den 29 oktober med tema ”Det åldrande 

hjärtat” med cardiolog Steen Jensen som föreläsare. Det ser vi fram emot! 

 

Vid förra träffen talade vi om 4/11 då vi ev. skulle ha en tredje temadag denna termin 

och undersöka om ev. BTH forskningen kring åldrandet skulle kunna vara aktuellt. 

Vi satte frågetecken för denna dag men skulle ta kontakt med BTH. Resultatet blev 

att vi har möjlighet att få en presentation kring bl.a. projektet SNAC till en av vårens 

temadagar. I anslutning till detta tog vi beslutet att vi framöver nöjer oss med två 

temadagar per termin inom området KPR, RPR och folkhälsa varför 4/11 utgår! 

 

Frågor aktuella för dagen var bl.a. att kontinuerligt se över det material Bengt 

sammanställde vid gruppens start och vi gick nu igenom några punkter och kommer 

kontinuerligt att komplettera och justera så att vi håller oss uppdaterade över hur 

distriktets KPR är organiserade för att kunna jämföra villkoren i de olika 

kommunerna. 

 

Eva rapporterade från mötet med IVO, inspektionen för vård och omsorg, i Malmö. 

Sist diskuterade vi våra erfarenheter av kommunala hemsjukvården för att få underlag 

för de frågor IVO ställt. Ett kreativt möte i Malmö, där flera av våra synpunkter 

dokumenterades, får ligga till grund för den tillsyn som ska ske. Framöver får vi 

återkoppling från tillsynen som ska starta i Karlshamn. 
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Bengt informerade om Seniorfestivalen i Karlskrona och lämnade broschyr om KPR 

samt tidningen Seniorliv utgiven av äldreförvaltningen i Karlskrona. 

  

I dagens tidning fanns artikel om ”Kunskap i svenska språket viktigt i omsorgen”. Ett 

aktuellt område som Kommunal uppmärksammat och gjort ett mycket läsvärt 

material med utgångspunkt i att utveckla språket på arbetsplatserna. ”Svenska språket 

–A och O inom äldreomsorgen”. Gå in på Kommunals hemsida och sök detta 

material. Mycket intressant och väl genomtänkt! 

 

Slutligen funderade vi på vårens tema utöver SNAC eller andra studier från BTH 

inom folkhälsoområdet och då kan det vara läge för nyheter inom hörselvården. 

Tekniken utvecklas ständigt och hörapparaterna blir bättre och bättre och det vill vi få 

kunskap om liksom inställningen till hörselnedsättning. Hjälp oss gärna att hitta 

kunnig föreläsare som kan tekniken men också pedagogiken att informera och 

instruera så att vi kan ta till oss. 

 

Äldregruppens nästa möte blir 28/1 2020( Jag återkommer om detta. 

Vid datorn20 oktober 2019 

Eva Holmberg 
 

 

 

 

 


