
Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: torsdagen den 13 februari 2020 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, Torsten Cairenius, 

Nils-Göran Gustafson, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Anitha Fredriksson, Bertil Thomasson. 

 

§ 19 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. 

 

§ 20 Fastställelse av dagordning 

 Föreslagen dagordningen fastställdes. 

 

§ 21 Föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från föregående lades till handlingarna. 

 

§ 22 Rapport från föregående månadsmöte 

Vi genomförde i samarbete med Vuxenskolan vårt månadsmöte den 23 

januari i hembygdsgården. Ordförande hälsade ett 60 –tal medlemmar, 

dagens föredragshållare Sven-Göran Arnoldsson och underhållare Bengan 

Svensson välkomna. Mötet inleddes med uppskattad musikunderhållning. 

Viktig information om juridik för äldre. Efter detta smakade kaffe och kakor 

gott. Bengan fortsatte med musiken. Innan det avslutande lotteriet 

informerade Ingvar om våra aktiviteter enligt programmet och påminde om 

vårt årsmöte den 27 februari. 

 

 § 23 Förberedelse nästa månadsmöte 

 Följande skall finnas på vår hemsida inför årsmötet: Vår dagordning, 

årsberättelse, bokslut, budget, verksamhetsplan, valberedningens förslag. 

Budget och dagordning trycks i 15 ex för de som inte har e-mail. Vi serveras 

en semla och priset är 80 kronor.. Alla mötesdeltagare får en gratis lott med 9 

pris chanser. 

 

§ 24 

 

Parentation 

Parentation över de medlemmar som avlidit under året kommer att hållas. 

Gunni-Ann läser en dikt och Gunilla är ljuständare. SPF-kören deltager. 

 

 

 



§ 25 Dagordning årsmöte 

Dagordningen godkändes och finns på årsmötet i pappersformat 

Jarl redovisar årsredovisningen och budget. 

Nisse redovisar årsberättelsen och vår verksamhetsplan. 

  

§ 26 Valberedningens förslag till årsmöte 

Valberedningens förslag godkändes och presenteras på årsmötet. 

 

§ 27 Helgcafe´ 18/4 

Vi anordnar helgcafe´ på Ekbacken lördagen den 18/4. SPF-kören 

underhåller. 

  

§ 28 Informationsärenden 

Kommunen erbjuder följande aktiviteter genom sina konsulenter 

• Mötesplats Jämshög tisdagar kl 09.15-12 frukostbuffe´ till en kostnad 

av 30 kr. 

 • Bingopromenad onsdag 13/5 och 27/5 kl 10-14 runt Blåsegylet. Pris 50 

kr. 

• Bingopromenad onsdag 20/5 och 3/6 kl 10-14 runt Södersjön. Pris 50 

kr. 

• Skivor till kaffet Klockrike kl 14.00 – 15.30 måndag 17/2, 24/2, 9/3. 

Pris 20 kr. 

• Sittgympa Klockrike kl 14.00 -15.00 onsdag 12/2, 19/2, 26/2, 11/3. 

Pris 20 kr.  

 

§ 29 

 

IT - Hjälpen 

Kommunen erbjuder DROP IN på Olofströms bibliotek onsdag 11/3, 18/3, 

25/3, 8/4 och 15/4. Här kan du få hjälp med mail och sociala medier. 

  

§ 30 Distriktets aktivitets plan 

Du anmäler dig själv till distriktet. 

 

25/2 Webansvar Ingen deltagare 

3/3 Ordförande Ingvar Wramsmyr. Bertil Thomasson 

10/3 Nya 

funktionärer 

Birgitta Eriksson, James Sandstedt och Torsten 

Cairenius 

17/3 Rekrytering Torsten Cairenius 

23/3 KPR/RPR Bertil Thomasson, Anitha Fredriksson 

21/4 Utveckling Gunilla Wahlgren, Birgitta Eriksson. 

24/4 Webansvar Arne Larsson och Gunilla Wahlgren 

28/5 Hjärnkoll Arne Larsson, Nisse Gustafson och Eric Tenland 

2/6  Ordförande Ingvar Wramsmyr  
 

  

  



§ 31 Verksamhetsutveckling 

Frågan diskuteras på årsmötet. Vi tycker att aktiviteterna och program bör 

vara lokala och med kända förmågor. Vi önskar hjälp av medlemmar att hitta 

stimulerande program. Skall vi ha medborgar motioner och insändare om 

t.ex. trygghetsboende, särskilda boenden och var de skall placeras m.m. 

  

§ 32 Övriga frågor 

Programkommitt´en bör få hjälp att utforma program och aktiviteter till våra 

månadsmöten. Glädjande är att BLT har ändrat sig om Föreningsnytt – 

tillbaka sedan en tid tillbaka. Region Blekinge har gjort en undersökning hur 

vården fungerar i regionen. 

Glöm inte att anmäla din emailadress till vår förening. 

Med start den 20/2 på SVT play börjar ”seniorsurfarna” med 6 avsnitt. 

Vi avvaktar rapport om studiecirkeln om ensamhet. Vi avvaktar övriga 

distrikts rapportering i ämnet. 

Distriktet kommer i fortsättningen inte att ersätta resor till distriktets möten 

och aktiviteter. 

 

  

§ 33  Nästa möte 

Nästa möte  är den 12 mars kl 9.00. 

 

§ 34 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar Wramsmyr tackade för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Göran Gustafson     Ingvar Wramsmyr 

Sekreterare       ordförande 


