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Protokoll fört med styrelsen för Olofströmsbygden. 

Dag:  torsdagen den 12 augusti 2021  

Plats:  SPF-lokalen 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, NilsGöran 

Gustafsson, Torsten Cairenius, Gunilla Wahlgren, Birgitta Eriksson, James Sandstedt, 

Arne Larsson (adjungerad) 

Förhindrad: Anitha Fredriksson 

 

§ 97 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 98 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 99 Föregående mötesprotkoll 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

 

§ 100 Medlemsärenden 

Föreningen har 297 medlemmar som alla betalt medlemsavgiften. Vi har 

fått 4 nya medlemmar i år mot 14 nya medlemmar i fjol. Åtta medlemmar 

har avlidit i år mot 10 förra året. På två år har 30 medlemmar utträtt ur 

föreningen. 

 

§ 101 Ekonomiärenden 

Dagens behållning 142 000 kr. 

 

§ 102 Rapport från ordförandekonferens 

Ingvar och Arne deltog i konferensen. Länets föreningar redogjorde för 

sina aktiviteter i höst. Kort info om att förbundsstämman skall genomföras 

där beslut om bl.a. nya stadgar skall tas. 

 

§ 103 Rapport från föregående medlemsmöte 

Södersjön 2021-08-05       

Ingvar Wramsmyr hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna till detta 

medlemsmöte, som alla har saknat i ett och halvt år pga pandemin. I det 

vackra vädret fikade och umgicks vi och en klurig tipsrunda genomfördes. 

Lars Eriksson, Jarl Jönsson och Lennart Mörngård hade flest rätt och 

belönades med välsmakande vinster. 

Ingvar informerade om kommande aktiviteter under hösten och önskade 

gärna fler förslag från medlemmarna, så att styrelsen kan besluta om dessa 
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på ordinarie styrelsemöte den 12 augusti. 

Årsmötet med parentation genomförs den 26 augusti i medborgarhuset i 

Jämshög kl:14.00. Kören samlas kl:13.00.  

Månadsmötet har Mats Andersson som gäst. Han kåserar om ” Vilket 

väder!” 

Om du är intresserad av sommarfest i Eringsboda den 3 september krävs 

anmälan till Yvonne Andersson, 073-331 30 42.     

Alla är välkomna att prova på boule tisdagen 10/8 kl 10.00 bakom gamla 

hotellet. 

Ingvar avslutade mötet och tackade för visat intresse för dagens 

begivenheter. 

 

§ 104 Föreberedelser för nästa medlemsmöte/årsmöte 

Dagordning årsmöte/Valberedningens förslag till styrelse och andra 

ansvariga funktionärer överlämnas till årsmötet. 

Kören samlas kl 13.00. Styrbjörn Gustavsson leder årsmötet. 

För parentationen ansvarar Gunni-Ann och Gunilla som ser till att det 

finns ljusstakar och ljus. 

Styrelsen och programkommittén samlas kl 12 dukning av lokalen. 

Gunni- Ann kokar kaffet. Mötets inträde och lotteri samordnas. 

Mötesavgift + lotter är 100 kr. Anmälan till Bertil 070-644 15 72 vid 

deltagande senast den 18 augusti. 

 

§ 105 Boulereglemente 

Reglementet godkändes av styrelsen 

Varje spelare betalar 250 kr i årsavgift och 30 kr/gång. 

Avgiften skall betalas i oktober. 

Vi spelar på tisdagar kl 13.00 i boulelokalen 

 

§ 106 Planering av höstens aktiviteter 

• Vandring med Monica 

startar den 25 augusti med samling vid Dannfeltshallen kl 9.00 

• Vandring Blåsegylet 

Ingvar undersöker om möjlig uppstart senare i augusti. Besked 

kommer senare via mail. 

• Historia 

Gruppen är vilande tills vidare 

• Linedance 

Ingvar undersöker om fortsatt intresse finns. Besked kommer senare 

via mail. 

• Matlagning 

Ingvar undersöker bland manliga medlemmar om fortsatt intresse 

finns.  
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• Körsång 

James och Arne kommer att pröva på uppdraget som körledare. Vi 

träffas under tisdagar kl 16.00 på Högavångsskolan senare i höst. 

• Målning 

Ingvar undersöker om intresse finns för aktiviteten. Besked kommer 

senare. 

• Bokcirkel 

Gunilla kontaktar om de tidigare deltagarna är intresserade och 

Ingvar undersöker om fler är intresserade. 

• Bridge 

Torsten undersöker om möjligheter att få en kursledare finns. 

Besked om start av aktiviteten kommer senare. 

• Schack 

Ingvar undersöker om intresse finns. Vi kommer inte att starta upp 

en nybörjar kurs. 

• Släktforskning 

Vid intresse kommer vi att kontakta Göran Mendys som ledare. 

Är du intresserad kontakta Ingvar. 

• Boule 

Vi träffas på tisdagar kl 13.00 i boule lokalen. 

Mer info fås av Lennart Håkansson 070-351 69 36 

• Vinprovning 

Startar senare i höst med roséviner. Inbjudan senare i höst 

• Diskussionsforum 

Ingvar kontaktar Erik om fortsatt aktivitet. Mer info kommer senare. 

• Höstbuffé 

Skall genomföras enligt vårt program. Mer info kommer senare. 

• Lucia 

Skall genomföras om möjlighet finns. 

Nya programförslag till programkommittén 

• HLR 

• Bakning med barnbarn 

• Svampplockning 

 

§ 107 Informationsärenden 

• Allmänna arvsfonden-app för att minska ensamheten. 

• Ny bok: Trygg pension-förslag till förändringar i pensionssystemet,  

Boken finns på webben. 

• Vid lediga platser på resor skall övriga föreningar i länet erbjudas  

ledig plats. 

• Sommarfesten är fulltecknad. Har du anmält dig, är festen gratis, 

men du får betala resan själv. 
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§ 108 Övriga frågor 

Torsten gör en lista över vem som städar vår klubblokal 1gång/månad. 

Torsten får besluta vad som görs med gammal utrustning i klubblokalen. 

 

§ 109 Nästa månadsmöte 

 23 september ”Drömmen om Amerika” 

Nästa styrelsemöte   

Vi träffas i styrelselokalen kl.8.30 den 9 september 2021 

 

§ 110 Mötets avslutande 

Ordförande Ingvar tackade för visat intresse och avslutade mätet. 

 
 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

NilsGöran Gustafsson    Ingvar Wramsmyr 

 

 

 

 


