
 

 

Protokoll fört med styrelsen för Olofströmsbygden  

 

Dag: Torsdagen den 11 augusti 2022 

Plats: SPF-lokalen 

 

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

Birgitta Ericsson, James Sandstedt, Arne Larsson (adjungerad) 

Förhinder: Nils-Göran Gustavsson, Anitha  Fredriksson, Gunilla Wahlgren 

 

§ 102 Mötets öppnande 

Ordförande Ingvar öppnade mötet och hälsade alla välkomna åter efter ett kort sommaruppehåll. I 

ordinarie sekreterares frånvaro utsågs Ingvar till sekreterare. Samtidigt beslöts att Birgitta justerar 

protokollet. 

 

§ 103 Fastställelse av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 104 Medlemsärenden 

Vi har för närvarande 288 medlemmar. Ytterligare 2 är godkända, men ännu ej betalat medlems-

avgift.1 är avliden sedan förra styrelsemötet. 

 

§ 105 Ekonomiärenden 

Behållningen vid halvåret var 149 ksek. Prognosen för helåret är ett nollresultat. 

 

§ 106 Rapport från föregående medlemsmöte 

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade 62 medlemmar välkomna till månadsmötet den 16 juni i 

Brokamåla Gårds lokaler belägna i den mytomspunna Nytebodaskogen. Innan den fantastiska 

laxmiddagen avnöts fick vi höra om gårdens historia av Lars Sällström. Ett modernt turistställe som 

erbjuder camping, fiske och jakt m.m. Vår kör ”Lyran”underhöll innan det var dags för ett klurigt 

quiz om ortnamn i Blekinge. Kaffe och kaka med sedvanligt lotteri genomfördes innan Ingvar 

berättade om ev. nya aktiviteter till hösten. Ingvar avslutade medlemsmötet genom att tacka för en 

trevlig eftermiddag och önska alla en glad sommar.  

 

Vår ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade välkommen till ett 50-tal medlemmar som startade upp 

höstens aktiviteter vid vår traditionsenliga grilleftermiddag vid vackra Södersjön i Kyrkhult den 4 

augusti. I det underbara vädret inledde vi med en klurig tipsrunda som vanns av Yngve Svensson 

och Jarl Jönsson. Vår klubbmästare Torsten Cairenius hade startat grillen och de som ville kunde 

grilla sin medhavda korv. Vi testades med kluriga tankenötter innan Ingvar informerade om höstens 

aktiviter bl.a  nästa månadsmöte den 25/8 med besök av en erfaren polis som skall ge tips om hur 

man bl.a skyddar sig mot bedrägerier riktat mot gamla. Ingvar tackade för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

§ 107 Förberedelser inför nästa medlemsmöte 

Nästa medlemsmöte är torsdagen den25 augusti på Medborgarhuset, Jämshög. Programmet är 

”Bedrägeriföreställning” med fd polisen Pecke. Avgiften är sedvanligt 100 kr inkl  vinstchans i 

lotteriet. Anmälan i sedvanlig ordning till Bertil. Iordningsställande  av lokal sker från kl. 12.30. 

 



§ 108 Planering av höstens aktiviteter 

Diskuterades behov av åtgärder med följande aktiviteter:  akvarellmålning, bakning, bokcirkel, 

boule, canasta, diskussionsforum, IT, körsång, linedance, matlagning, schack, skrivarcirkel, 

styrketräning, vandringar, varmbad, vinprovning, ätliga växter. Beslöts om kontinuerlig uppföljning. 

 

§ 109 Informationsärenden 

Redovisades aktuell central information enligt bilaga.  

 

§ 110 Diskussionsfrågor 

Ventilerades områdena läsning för äldre resp. klassmorfar i syfte att erbjuda aktiviteter för 

intresserade. Om behov föreligger avser föreningen vidta åtgärder.  

I syfte att öka medlemstalet beslöts aktualisera erbjudande om trisslott resp. Sverigelott. Dessutom 

uppmanades till inbjudning av presumtiva medlemmar vid månadsmöte utan erläggning av avgift.  

 

§ 111 Strategifrågor 

Arbetet med ny SPF-lokal fortskrider på olika plan. Erfarenhetsmässigt tyder utfallet på att lång 

tidshorisont kan förväntas. 

Arbete med trivseleftermiddag för ensamstående pågår.  

Ventilerades ett antal möjliga besöksmål att utnyttja vid resor med hemligt mål.  

 

§ 112 Övriga frågor 

Uppdrogs åt Torsten att förbereda ev. uppsägning av datoranslutning till OKTV. 

 

§ 113 Nästa sammanträde 

Fastställdes till torsdagen den 8 september. 

 

§ 114 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet     Justering 

 

 

Ingvar Wramsmyr     Birgitta Ericsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Bilaga 

 

Informationsärende 2208 

 
Om jobben ……… 

Skillnaden mellan att ha jobbat länge och ett grundskydd krymper. SPF Seniorerna har tagit fram 

siffror som visar att två tredjedelar av dagens och framtidens pensionärer inte får ut så mycket extra 

av att arbeta ett helt yrkesliv. 

 

Om de stigande priserna 

Priserna fortsätter att stiga. En av de stora posterna där prisökningarna märks mest, utöver el och 

drivmedel, är maten. Det är dags att politikerna överväger en tillfällig sänkning av momsen på mat 

säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner, till Expressen. 

 

Ensamhetskommissionen 

Den här frågan kan inte vänta! Det skriver Ensamhetskommissionen i en debattartikel i 

Dagens Samhälle. Vi frågar nu de som ber om förtroende att styra i landet, regioner och 

kommuner: Vad är ni beredda att göra? 

 
Pensionsseminarium 

I dag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk 

otrygghet för äldre. Varför har det blivit så här och vad kan göras åt det? Det var frågan som 

avhandlades under SPF Seniorernas pensionsseminarium i Almedalen. Se seminariet i efterhand på 

webben. 

 

Statens signal: äldre är mindre värda 

Staten ska inte bidra till ålderism, men precis detta är vad som sker inom vårdens nationella 

screeningprogram. En diskriminering som kostar liv. 

 

Fler vill ha kontanterna kvar 

Åtta av tio svenskar vill kunna betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny 

Sifoundersökning. 

 

Seniorer ställs åter utanför riksdagen 

Politiker som är 65 år och äldre hamnar än en gång i skuggan på partiernas listor. Efter valet ser 

drygt tio ledamöter ut att komma in i riksdagen. Det motsvarar 3,2 procent av de 349 ledamöterna. 

 

SPF Seniorerna gör skillnad 
Vi jobbar hårt för att förbättra och göra en skillnad för de äldre i samhället. Här är några exempel på vad vi 

har fått igenom: 
• Sänkt skatt för pensionärer 
• Höjt bostadstillägg 
• Bättre mat i äldreomsorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 


