
2008-10-14 

Minnesanteckningar 

 

 

 

Träff med ordförande/sammankallande i SFP:s kommittér 

 

Datum:  Torsdagen den 18 september 2008 

 

Plats:  Falu Fängelse Vandrarhem  

 

Närvarolista: Barbro Andréason, SPF:s vice ordf. och ansvarig för träffarna med 

gruppen    

Karin Michols, Ordförande 

Hans Thors, Friskvårdsgruppen 

  Ruth Trued, Resekommittén 

  Sonja Schnürer, Brukarråden 

  Kerstin Tenéus, SPF kören 

  Inga Hammar, Möteskommittén 

  Kjell Westling, Brevduveverksamheten 

  Gustaf Lagerby, Press och PR kommittén 

  Maud Nilsson, Medlemssekreterare 

  Britta Lundberg, Expeditionen   

 Pia Ekström, Studiekommittén 

  Gun Eriksson, Väntjänstkommittén 

  Bjarne Harrung, Trafiksäkerhetskommittén 

Per-Olof Odén, Kassör 

Allan Magnusson, Valberedningen 

Märtha Erikson, Kommunala pensionärsrådet 

 

 

1. Öppnande av mötet 

Barbro Andréason hälsade alla välkomna till dagens träff samt lämnade en kort historik om 

Falu Fängelse 

 

2. Fastställande av dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes/fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

 

3. Hänt sen sist- information från verksamhetsansvariga 

Följande information lämnades: 

 

Kerstin Tenéus: Margareta Åberg har åtagit sig att vara körledare för SPF-kören. 

Anställningen sker via Vuxenskolan. 

 

Pia Ekström: Nya kurser blir snabbt fulltecknade. Det är svårt att nå Vuxenskolans expedition 

per telefon.  Rutiner för anmälan har ändrats så att man kan ringa direkt till kursledare. Tel.nr. 

till Vuxenskolan och tjänstgöringstider för berörd personal ska införas i SPF-nytt. Styrelsen 

har beslutat att i mån av plats kan icke medlemmar ges möjlighet att delta i föreningens kurser 

och resor. 

 



Bjarne Harrung: Rabatt på halkskydd kommer  som tidigare år att införas i höst. 

Apotekskortet (plus) ger rabatt vid inköp av vissa varor. 

Annons om Hjälpmedelsbutiken, Falu lasarett bör införas i SPF-nytt. 

 

Gun Eriksson : Väntjänsten har många förfrågningar om hjälp/sällskap vid besök till sjukhuset, 

tandläkare  Kafé Björken startar sin verksamhet i september. Kaféet har i snitt 27 besök per 

gång. Sommarens utflykt för äldre/äldre till Vassbo var uppskattad. Under hösten besöker  

Cittragruppen äldreboenden inom kommunen. 

 

Gustav Lagerby: Bo Bävertoft  åtar sig ansvaret  för föreningens hemsida. 

 

Hans Thors: Vid SPF:s klubbmästerskap i golf deltog 79 medlemmar. Till våren planeras 

ytterligare  kurser  för nybörjare. 

 

Allan Magnusson: Tycker det är värdefullt för arbetet i valberedningen att delta vid dessa 

träffar. Han vill gärna få minnesanteckningar från verksamhetsgruppernas träffar. Många 

medlemmar hör av sig ang. försäkringsfrågor. 

 

4. Information från ordföranden 

Karin Michols hoppas att träffarna ska sprida information/kännedom om 

verksamhetsgruppernas arbete samt stärka samverkan inom föreningen. 

 

Under våren har medlemmar i styrelse och kommittéer lämnat sina uppdrag. Karin påtalade 

ansvaret för att man även i en ideell organisation bör fullfölja sitt uppdrag. Hon 

rekommenderar även att delta i månadsmötena för att på så sätt lära känna föreningen. 

 

Rutiner finns för hur utlägg ersätts. 

Datum för information till nya medlemmar är den 20/10. kl. 13,30. 

Katarina Liedberg, projektledare för projektet-Handikapphjälmedel informerar vid 

månadsmötet den 14/1 2009. Projektarbetet sker i samverkan med Dalarnas Forskningsråd. 

 

5  Praktiska frågor 

  

P-O Odén informerar om att räkningar inför bokslutet 2008 överlämnas attesterade senast 

19/12-08. Endast i nödfall kan senare inlämning ske för att de ska beaktas i bokslutet. 

Preliminärt datum för årsmötet är 11 /2 –09 

 

Karin Michols informerar och lämnar skriftlig information ang. policy vid uppvaktningar. 

 

Rut Treud informerade om en enkätundersökning som gjort för att undersöka medlemmarnas 

intresse och önskemål av resor. 

 

I samband med utdelning av SPF-nytt förekommer att vissa adresser inte stämmer.  Maud 

Nilsson bör meddelas detta så att ändringar kan görs  i medlemsregistret. 

 

Maud Nilsson informerade om den materiel som skickas till nya medlemmar. 

 

6. Medlemavgiften 

För närvarande är medlemsavgiften 200 kr. SPF Falubygden erhåller 85 kr . Resten tillfaller 

distriktet och förbundet. 



 

7. Verksamhetsplan för 2009 

Punkter att beakta vid utarbetande av verksamhetsplan för 2009 delades ut av Barbro 

Andréason. Förslag till verksamhetsplan och ev. förslag/äskande om ekonomiska medel för år 

2009  lämnas till Barbro senast 14/11-08. 

 

8. Representanter till Äldresäkerhetsgrupp och grupp för Motionstips, Falu 

kommun 

Bjarne Harrung åtar sig att ingå i Äldresäkerhetsgruppen och Hans Thors i gruppen för 

Motionstips. 

 

 

9.  Övriga frågor 

Pia Ekström informerade om att det finns ett stort intresse för utbildning i datorstöd. 

Vuxenskolan ansvarar för utbildningen. 

 

Maud Nilsson och Allan Magnusson påminner om att de behöver ,för justering i aktuella 

register, bli underrättade om de medlemmar som fått ändrad som e-post adress. 

 

Deltagrna ansåg att det är mycket värdefullt med dylika träffar och hoppas därför att dessa 

fortsätter. 

 

Tack för en god  och välsmakande lunch. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Märtha Eriksson 

 

 

 

 

Det är angeläget att Du går igenom minnesanteckningarna i den grupp Du ansvar för! 


