
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Tisdagen den 18 april 2017 
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Torsten Cairenius, Bertil Thomasson, 

Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Inge Björklund,
Arne Larsson (adjungerad), Malin Ohlin (§§ 20-24)

§ 20 Mötets öppnande
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till Malin 
Ohlin, platschef på Studieförbundet Vuxenskolan Olofström.

§ 21 Fastställa dagordningen
Föreslagen föredragningslista fastställdes

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

§ 23 Information från Vuxenskolan
Malin informerade om materialet SPF Seniorernas Föreningsguide, vars syfte är att utveckla 
föreningen genom ökat engagemang av medlemmarna. Spontant noterades att frånvaron av egen 
lokal utgör ett  hinder för önskvärd utveckling av föreningen. 
Styrelsen beslöt att genomföra en studiecirkel av materialet med start den 12 maj med Sture som 
ansvarig. Överslagsvis kan studiecirkeln omfatta 3 tillfällen med följande innehåll: Vi-anda och 
identitet vid tillfälle 1, Rekrytera och behålla samt Påverkan och inflytande vid tillfälle 2 samt 
Synas och höras och Ordning och reda vid tillfälle 3. Efter vunna erfarenheter kan sedan övervä-
gande ske om och hur materialet kan vidareföras till övriga medlemmar.

§ 24 Bridgesamarbete
Övervägande om samarbete mellan  SPF och PRO för utveckling av bridgespel har aktualiserats av 
Sture. Såväl Vuxenskolan som ABF har möjlighet att genomföra nybörjarcirkel om 10 tillfällen för 
bridge. Därefter är det SISU som organiserar bridgespelet – om sådant behov föreligger.
Då Sture kommer att ansvara för introduktionen av bridgespelet känns det naturligt att Vuxenskolan
står som studiecirkelansvarig. Eventuellt kan denna delas med ABF om sådant önskemål föreligger. 
Malin kontaktar ABF för diskussion i ärendet. 

§ 25 Medlemsärenden
För närvarande har vi 297 medlemmar i föreningen. Hittills har 6 medlemmar avlidit under året.
Fortfarande har vare sig Arne eller Gunilla möjlighet att gå in i det centrala medlemsregistret – 
Torsten påtalar på nytt detta för förbundet.

§ 26 Ekonomi
Torsten redovisar en balansrapport på 77 308 kr med ett beräknat resultat på 1 407 kr. När det gäller
resultatrapporten har det mesta av medlemsavgifterna kommit föreningen tillhanda. Genom brister i
det centrala medlemsregistret föreligger dock oklarheter om vilka medlemsavgifter som ännu ej 
kommit föreningen tillhanda. 



§ 27 Rapport från föregående medlemsmöte
Föreningen genomförde i samverkan med PRO och SKPF månadsmöte i Folkets Hus. PRO:s 
ordförande Hugo Ballovarre hälsade drygt 120 välkomna att lyssna till apotekare Jonas Röman, som
informerade om läkemedel för äldre. Han redogjorde för begreppet läkemedel och klargjorde 
skillnaden till naturläkemedel. Hans exempel på kosttillskott förvånade många liksom biverkningar 
för vissa läkemedel i kombination mjölk och grapefrukt. Efter kaffepaus informerades sedan om 
olämpliga läkemedel för äldre samt jämfördes läkemedelsförbrukning sett över tid. Vid den 
efterföljande frågestunden var det många frågor som fick svar. SPF:s ordförande Gunni-Ann 
Berggren avslutade mötet och tackade föredragshållaren samt informerade om ett medicinkort för 
plånboken. 

§ 28 Förberedelse nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte är den 27 april kl 17.00 på Fritzatorpet där BG & JB underhåller. 

§ 29 KPR/LPR-frågor
Något sammanträde i vare sig KPR eller LPR har under den senaste tiden inte genomförts. Däremot
planeras LPR-möte till den 11 maj och KPR-möte till den 14 juni. Samtidigt påtalades att protokoll 
från KPR ej finns tillgängliga på kommunens hemsida sedan snart ett år – Bertil uppmärksammar 
detta förhållande för kommunen.

§ 30 Kurser och konferenser
Från distriktets aktivitetsplan noteras följande aktiviteter i närtid: 24 april Ny teknik, 
8 maj Säkerhetsfrågor, 15 maj Äldrefrågor
Vår egen programkommitté sammanträder 26 april – med redovisning vid nästa styrelsemöte.

§ 31 Nytt från distrikt/förbund
Vid distriktsstämma den 5 april valdes Nils-Ingmar Thorell till ny ordförande. Vid stämman 
beslutades också att fondmedel på ca 73 000 kr skulle delas lika mellan de 16 föreningarna samt att 
SPF tillsammans med övriga pensionärsorganisationer skulle förhandla fram subventionerade 
bussturer i länet.
Från förbundet noteras att förbundsordförande påtalar att priser på mat och hyra ökar snabbare än 
pensionerna, varför det är bråttom med politiska åtgärder. Dessutom uppmärksammar vederbörande
att investeringsstödet för seniorbostäder borde fördubblas.

§ 32 Välkomnande av nya medlemmar.
Ärendet bordläggs till hösten efter det att vi genomfört studiecirkeln i Föreningsguiden.

§ 33 Viktig information till hemsidan
Arne har infört dels en lista över styrelsemedlemmar, dels en lista över funktionärer inom 
föreningen. Han kompletterade detta vid sammanträdet med foton över styrelsens ledamöter. 

§ 34 Övriga frågor
Följande ärenden uppmärksammades:
'  Vandringar med kulturinslag kan i undantagsfall erhålla kulturbidrag.
'  Information om folkhälsa bör ingå vid månadsmöten
'  Sommarfest äger rum 16 augusti på Ronneby Brunn

§ 35 Nästa styrelsemöte
Fastställdes till 16 maj kl 9.00 i SPF-lokalen.



§ 36 Mötets avslutande
Gunni-Ann avslutar mötet och tackar de närvarande.
Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande


