
PROTOKOLL fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden

Dag: Fredagen den  17 mars 2017
Plats: SPF-lokalen
Närvarande: Gunni-Ann Berggren, Sture Prytz, Bertil Thomasson, Jarl Jönsson, Gunilla Wahlgren, 

Inge Björklund, Arne Larsson (adjungerad)
Förhinder: Torsten Cairenius

§ 1 Mötets öppnande
Gunni-Ann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till Inge 
Björklund, ny medlem i styrelsen.

§ 2 Fastställa dagordningen
Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§ 3 Föregående mötets protokoll
Protokoll från föregående möten lades till handlingarna.

§ 4 Medlemsärenden
Ett utskick av medlemsförteckning har tidigare översänts till styrelsen. Av denna framgår bl.a vilka 
som betalt sin årsavgift. Åtgärder för att följa upp hanteringen kommer att vidtagas av Torsten.
Noterades att Arne och Gunilla ännu ej erhållit egen kod till medlemsregistret.

§ 5 Ekonomi
En aktuell balans- och resultatrapport redovisades. Då medel från Förbundet ej kommit föreningen 
tillhanda var redovisningen i dagsläget utan större värde.
Åtgärder för att följa upp medlemshanteringen kommer att vidtagas. 
Vår skuld till Vuxenskolan kommer att ske via avräkning.

§ 6 Rapport föregående medlemsmöte
Föreningen hade i samarbete med Vuxenskolan sitt årsmöte den 23 februari. Mötet började med en 
parentation över de 10 medlemmar som sedan föregående årsmöte avlidit. Gunni-Ann öppnade sen 
årsmötet varvid Styrbjörn Gustavsson valdes som ordförande. Efter årsberättelse och ekonomisk 
redovisning beviljades styrelsen ansvarsfrihet, varefter ett antal val genomfördes. Styrbjörn 
informerade om de förseningar som drabbat förbundets hemsida och medlemsregister. Peter Kullring 
berättade om den utveckling som TV genomgått under hans tid som journalist och visade några av de
inslag som han ansvarat för. Innan ett lotteri avslutade mötet informerades om vårresa, skrivelse om 
busshållplatser samt om Brända tomten.

§ 7 Förberedelse nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte kommer att äga rum tisdagen den 28 mars då apotekare Jonas Röman  informe-
rar om läkemedel. Arrangemanget, som sker i samarbete mellan SPF, PRO och SKPF, är förlagt till 
Folkets Hus. 
Beslutades att kostnaden för arrangemanget – lokal, föredragshållare, förtäring och annonsering – 
delas mellan arrangörerna.



§ 8 Brända tomten
OlofströmsHus inbjöds boendegruppen och intresserade till ett informationsmöte den 2 mars på 
Folkets Hus. Där visades en situationsplan över området samt typ av tänkta hus på 4 våningar. Dessa 
kan ökas till 7 våningar om behov föreligger genom att nuvarande detaljplan för 2 våningar ändras. 
Vidare fick gruppen information om hyreskostnaden såväl med som utan statliga bidrag. Boende-
gruppen kunde slutligen konstatera att dess krav på att tandläkarhuset tas bort nu har hörsammats.

§ 9 KPR-frågor
Vid det senaste KPR-mötet var Kjell-Åke Karlsson och Magnus Lindahl närvarande och lämnade 
svar på frågor från tidigare möte i KPR. Vidare framkom att trygghetslarm inom kort skall bytas till 
digital funktion efter gemensamt inköp för alla Blekinges kommuner. Det särskilda statsbidraget som
utgår för att öka personalbemanningen inom äldreomsorgen kommer att användas till servicegrupp 
med undersköterskor för bistånd till brukare. 

§ 10 Kurser och konferenser
Inge Björklund och Gunni-Ann Berggren har har deltagit i en temadag för nya styrelseledamöter.
Arne Larsson och Ingvar Wramsmyr kommer att deltaga i en temadag ang. hemsidor
Inbjudan till temadag om resor har vidareförts till Ann-Marie och Lennart Mörngård.
Malin Ohlin inbjuds till månadsmöte för att informera om Vuxenskolans programutbud.

§ 11 Nytt från distrikt och förbundet
Distriktsstämma kommer att genomföras den 5 april på Soft Center, Ronneby.

Från förbundet saxas följande information:                                                                                             
Tillåt vinst i välfärden                                                                                                                          
SPF Seniorerna vill inte att möjligheten till vinstuttag ska begränsas för privata utförare av hälso- och
sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Det framgår i förbundets yttrande över Välfärdsutredningens 
delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).
Nej till regeringens finsskatt                                                                                                                  
SPF Seniorerna säger nej till förslaget på en finansiell aktivitetsskatt då det riskerar leda till lägre 
pensioner och dyrare banktjänster.                                                                                        
Kommentarer till Skattebetalrarnas rapport                                                                             
Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar Skattebetalarnas rapport ”Pensionärerna 
halkar efter – en femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006-2017”.                        
Öka insynen i privat välfärd                                                                                                              
Även anställda och uppdragstagare hos privata utförare i hälso- och sjukvården samt äldreomsorg ska
ha rätt till meddelarskydd. Det anser SPF Seniorerna och stöder därmed förslaget i utredningen Ökad
insyn i välfärden (SOU 2016:62) .                                                                                         
Kontanterna måste vara kvar                                                                                                           
Privata banker ska inte styra tillgången på kontanter. Det framfördes under en hearing i Riksdagen. 
Efter en klumpigt gjord avreglering där storbankerna fick bestämma själva över kontanthanteringen  
Och eftersom den kostar pengar vill de inte ha med den att göra. Men då kontanter är ett lagligt 
betalningsmedel måste de också få vara det i praktiken.                                                                     
SJ-avgift                                                                                                                                              
SPF Seniorerna ogillar Sjs extra avgift för biljetter som inte bokas via nätet. Att ett statligt bolag 
väljer att ta ut en extra avgift för den som vill köpa en biljett för att åka tåg är inte rimligt. SJ bör 
vara ett företag för våra äldre medborgare säger man och kallar SJs agerande för anmärkningsvärt. 
Kritik mot löneskatten                                                                                                        
Skattebetalarna och SPF Seniorerna är kritiska mot att regeringen 2016 höjde arbetsgivaravgiften för 
65+. Detta har fått till följd att sysselsättningen minskat för denna målgrupp.                    
Pensionsnivå                                                                                                                                         
En EU-jämförelse visar att trots att vi jobbar flest antal år och går i pension sent så blir pensions-
nivåerna i Sverige låga. Det är tydligt att pensionssystemet måste göras om.



§ 12 Läget ang aktivitetsgrupperna                                                                                                  
Det tycks som om alla planerade aktivitetsgrupper är igång

§ 13 Bridgesamarbete                                                                                                             
Föreningen undersöker förutsättningar för samarbete mellan SPF och PRO.

§ 14 Nya aktiviteter
Föreningen undersöker intresse och möjlighet att bedriva körsång bland sina aktiviteter.
Föreningen planerar programpunkten ekonomi/juridik för äldre till framtida månadsmöte.
Föreningen undersöker behov och intresse för klassmormor/klassmorfar samt för äldreboende.

§ 15 Verksamhetsplan
Genom en enkät till medlemmar har följande aktiviteter utkristalliserats som prioriterade:
Vi skriver referat från våra aktiviteter och får dem införda på föreningssidorna i lokalpressen samt 
publicerar dem på hemsida. Kommentar: Vi upplever detta som uppfyllt. .
Vi har en plan för hur vi välkomnar nya medlemmar, både de som kommer på våra mötet och de som
inte kommer på möten/aktiviteter. Kommentar: Vi måste utarbeta en handlingsplan
Vi anpassar våra program och aktiviteter för olika intressegrupper och efter önskemål från våra 
medlemmar. Kommentar: Vi provar med de nya aktiviteter som vi erbjuder eller efterhör.
Vi samlar in våra medlemmars e-postadresser samt utökar användandet av e-post för att nå ut till 
medlemmar. Kommentar: Vi skriver månatligen information via e-post.

§ 16 Välkomnande av nya medlemmar
Ärendet bordläggs till kommande sammanträde

§ 17 Övriga frågor
Programpunkten Viktig information till hemsidan bör tas upp vid varje styrelsemöte.
Menyn till Vårmiddagen på Fritzatorpet den 27 april redovisades. Beslöts priset till 250:-/person.

§ 18 Nästa styrelsemöte
Fastställdes till tisdagen den 18 april kl 9.00

§ 19 Mötet avslutas.
Gunni-Ann avslutar möter och tackar de närvarande.

Vid protokollet

Ingvar Wramsmyr Gunni-Ann Berggren
sekreterare ordförande


