
 

 

Möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 19 april 2016 

Närvarande: Ann-Britt Åsebol ordförande, Gun Eriksson styrelsen och 
Väntjänstkommittén, Inger Ledin vice ordförande, Margareta Dunkars Patientråden 
och Körkommittén, Pia Ekström Studekommittén, Elisabet Ottervald KPR, Hans 
Thors Friskvårdskommittén, Håkan Romlin Programkommittén, Bertil Eek styrelsen, 
Torsten Gudmunds Medlemsregistret, Bo Bävertoft sekreterare, Maria Bjerneby Häll 
Informationskommittén, Gunnar Helgesson Resekommittén, Birgitta Wallman 
styrelsen, Eva Wind Expeditionskommittén. 
Ej närvarande: Holger Freij kassör samt Trafikkommittén. 
 
Lunch 
Vi åt en god lunch. 
 
Välkomna 
Ann-Britt Åsebol hälsade alla välkomna. 
 
Presentation 

De närvarande presenterade sig,  redovisade sin funktion i föreningen och vad de 
har gjort under sin yrkesverksamma tid. 
 
Ordföranden har ordet 
Ann-Britt Åsebol, som även lystrar till namnet Fia, redovisade att när hon tackade ja 
till att kandidera till posten som ordförande hade hon ingen kunskap om eller tanke 
på att hon strax därefter skulle bli riksdagsledamot igen. När det nu helt plötsligt 
blev aktuellt hoppas hon att det ska kunna vara positivt för föreningen – även om 
det även innebär problem. Riksdagsledamotskapet innebär att man vistas i 
Stockholm tisdag-onsdag-torsdag och under resten av veckan befinner sig på sin 
hemort. Hon tillträder den 1 september. ”Vi får se hur det fungerar” – men hon tror 
att det kommer att fungera. 
 
Utvecklingsarbete genom konferensen Förening för alla 
Gun Eriksson och Bo Bävertoft rapporterade från den konferens i Gävle som de 
hade deltagit i. Avsikten var att sprida idéer mellan föreningarna om hur vi värvar 
nya medlemmar och behåller de nuvarande. 
 
Konstaterade flera av deltagarna att det bästa sättet att värva och behålla är nog att 
ha bra aktiviteter för medlemmarna. 
 
I anslutning till detta delades Idéboken ut, i vilken redovisas ett antal idéer om 
aktiviteter som föreningarna kan genomföra. Idéboken har även ett tillägg, som inte 

hade kommit med, om vi får den tillsänd oss kommer den att läggas ut i 
kommittéernas fack på expeditionen. 
 
Genomgång och diskussion om målen i verksamhetsplanen 

 
Resekommittén: Resor är resor – men varje resa är unik och alltså ”ny” (även om vi 
vid stort antal anmälningar kan dubblera och till och med trippla en resa). 
 



 

 

Läs och res till Gotland innebär vissa problem. En resa innebär att 50 personer 
ryms i en buss – men så många kan man inte vara i en studiecirkel. Därför 
genomförs nu tre parallella studiecirklar om Gotland. 
 
Gränsdragning mellan Resekommitténs och Programkommitténs verksamhet: 
Hittills har gällt att Programkommittén arrangerar aktiviteter inom Falu kommun, 
Resekommittén aktiviteter med mål utanför Falu kommun. De närvarande verkade 
vara överens om att vi nog inte behöver vara så strikta, om Programkommittén vill 
anordna en ”Trav-kväll” på Romme kan de kolla upp med Resekommittén att den 
inte har något emot det (varvid Resekommittén sannolikt tycker att det är jättebra att 
det blir av) och vice versa. Alltså ”vi pratar med varandra”. 
 
Friskvårdskommittén: Cykelturer påbörjades förra sommaren med klent resultat vad 
gäller deltagande – men det kanske behövs ”inkörning” varför man återkommer i 
sommar. Bangolf kan bli aktuellt. Försök med fiske och schack resulterade inte i 
något. 
 
Studiekommittén: Nytt för i sommar blir besök i dalaträdgårdar och geologiska 
exkursioner. 
 
Expeditionskommittén: Öppettider på sommar inskränks till en dag i veckan 
(tisdagar) – men det är väldigt lite kontakter då. 
 
Väntjänstkommittén: Kafé Björken har våravslutning den 23 april och startar igen till 
hösten den 10 september. Aktiviteter även på Smedjan och Britsarvsgården. 
Väntjänstaktiviterna fortsätter hela sommaren. 
 
Drygt 25% av våra medlemmar är födda 1936 eller tidigare, dvs mer än 620 
personer. 
 
Informationskommittén: I nästa nummer av MedlemsNytt kommer att finnas med ett 
antal ”bildgåtor”, som förhoppningsvis ska stimulera medlemmarna till promenader i 
staden. 
 
Körkommittén: Det är nästan för många körmedlemmar. Inga övningar under 
sommaren. 
 
Programkommittén: Håkan Romlin är helt ny och har ännu inte träffat övriga i 
kommittén men de har sannolikt redan ett program för hösten. Nya idéer är Lars 
Moberg och Jon Norberg, Kräftfest den 3 augusti. 
 
Ordföranden uppmanade kommittén att vara flexibel och pröva nya dagar och 
lokaler mm. 
 
KPR: Verksamheten består av två delar, dels att själva ta upp och driva frågor och 
dels att delta i arbetsgrupper. 
 
Nya, unga funktionärer, hur kan vi hitta och komplettera kommittéerna med 
dessa? 

 
Tänk till! Fråga! 



 

 

 
Förslag till Mål 10 i Verskamhetsplanen: Varje kommitté rekryterar en ny ”ung” 
medlem till sin kommitté före årsskiftet. 
 
Befattningsbeskrivningar 

 
2014 upprättades befattningsbeskrivningar för samtliga kommittéer utom 
Programkommittén. Dessa finns på vår webbplats på Om SPF Seniorerna 
Falun/Föreningsadministration. Se över er kommittés beskrivning – titta gärna på 

hur de andra kommittéerna har gjort sin beskrivning så kanske vi kan samordna 
oss. 
 
Pensionärsbostäder 
 
Elisabet Ottervald: Det finns ganska gott om ”vanliga” pensionärsbostäder i Falun, 
det är trygghetsboende och vård- och omsorgsboende som i första hand behöver 
utökas. Men det kan ändå vara intressant att höra hur de har gjort i Gävle. 
 
Rabatter hos lokala företag 

 
Bertil Eek har varit i en första kontakt med en representant för 
Köpmannaföreningen. Han återkommer. 
 
Attestregler 

 
Ordning och reda ska vi ha. Holger Freij har en blankett som han ”går runt med” för 
att få namnteckningar på. 
 
Kommunikation 

 
Respektive kommitté skickar sina minnesanteckningar från möten till sekreteraren, 
som distribuerar dessa till expeditionen och styrelsen och lägger dem på vår 
webbplats. 
 
Försäkringsfrågor 

 
Tips på namn på en försäkringsrådgivare mottages tacksamt. 
 
Övrigt 

 
Hans Thors registrerar föreningen som företag hos ICA Maxi för inköp mot faktura – 
och så hoppas vi att de är generösa och ger bra rabatt som en form av sponsring! 
 
Medlemsregistret: Det är problem med registrering av betalande medlemmar i vårt 
medlemsregister i anslutning till övergången till ett nytt medlemssystem. 
Medlemmar som har betalat med central uppbörd blir ej registrerade som betalande 
medlemmar i vårt (lokala) medlemssystem utan enbart registrerade i ett centralt 
medlemsregister. 
 
Uppmaning från webbredaktören: Ha gärna Mats Hiertner som ett föredöme. Varje 
tisdag när det har varit långvandring eller skidåkning skickar han på kvällen en kort 



 

 

redogörelse för hur det var tillsammans med några bilder. Dessa kan mycket enkelt 
läggas ut på vår webbplats och på vår Facebook-sida och därigenom visa 
medlemmar och andra att vi är en förening med många aktiviteter. 
 
Nästa möte håller vi i mitten av oktober. 
 
Avslutning 

 
Ann-Britt Åsebol tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
Vid penna och tangentbord, 
Bo Bävertoft 
 
 
 


