
 

 

Möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 17 oktober 2016 

Närvarande: Ann-Britt Åsebol ordförande, Gun Eriksson styrelsen och 
Väntjänstkommittén, Inger Ledin vice ordförande, Margareta Dunkars Patientråden 
och KPR, Mats Bergman Körkommittén, Pia Ekström Studekommittén, Hans Thors 
Friskvårdskommittén, Kerstin Wåghäll Programkommittén, Bertil Eek styrelsen, Bo 
Bävertoft sekreterare, Maria Bjerneby Häll Informationskommittén, Gunnar 
Helgesson Resekommittén, Birgitta Wallman styrelsen, Lennart Kjellin 
Trafikkommittén, Kersti Jungsbo Expeditionskommittén, Gunnar Trued 
Valberedningen och Britt-Marie Tägt Informationskommittén/distributionsansvarig. 
Ej närvarande: Holger Freij kassör. 
 
Lunch 

Vi åt en god lunch. 
 
Välkomna 

Ann-Britt Åsebol hälsade alla välkomna. 
 
Presentation 
De närvarande presenterade sig. 
 
Uppföljning av sommarens aktiviteter 
Programkommittén Kerstin Wåghäll: Runnkryssningen samlade endast 23 deltagare 
men kunde ändå genomföras. Kräftskivan i augusti var lyckad, avses komma åter 
2017. 
 
Friskvårdskommittén Hans Thors: Cykelturer och sommarskogsvandringar har 
endast samlat ett fåtal deltagare, kommer sannolikt inte att upprepas 2017. Golf och 
boule är sedan tidigare aktiviteter som lockar många deltagare och kommer att 
fortsättas 2017. 
 
Maria Bjerneby Häll: Lästipsträffarna har under sommaren samlat något färre 
deltagare än under vår/höst men kommer att fortsättas 2017. 
 
Resekommittén Gunnar Helgesson: Fyra endagsresor samt en veckoresa till 
Gotland har arrangerats under sommaren, reslusten verkar sitta i sig även under 
sommaren. 
 
Trafikkommittén Lennart Kjellin: Cykel- och gångtipspromenaden samlade få 
deltagare, kommer sannolikt inte att upprepas 2017. 
 
Väntjänstkommittén Gun Eriksson: Äldreutflykten till Samuelsdal var lyckad, troligen 
blir det Samuelsdal även 2017. 
 
Studiekommittén Pia Ekström: Studiebesöken Trädgårdar i Dalarna samlade 5-25 

deltagare, härutöver har även geologiexkursioner anordnats, vilka var populära. 
 
Kören Mats Bergman: Kören har haft sommarlov. 
 



 

 

Expeditionskommittén Kersti Jungsbo: Expeditionen har haft begränsat 
öppethållande, en dag i veckan. 
 
KPR och Patientråden Margareta Dunkars: Inga aktiviteter under sommaren. 
 
Informationsutbyte mellan kommittéerna 
Diskuterades hur de olika kommittéerna ska bli medvetna om varandras planer så 
att ”kollisioner” inte inträffar. Beslöts att sekreteraren skickar kopia av 
kommittéernas minnesanteckningar till de andra kommittéernas 
verksamhetsansvariga. Härutöver ska styrelsen fundera över möjligheten att på vår 
webbplats lägga in ett kalendarium. 
 
Kommenterades frågan om hur vi hanterar inkommande mejl under sommaren så 
att de snabbt kan besvaras av lämplig person. 
 
Budget för 2017 

En blankett för budget delades ut, kommer att skickas ut i digital form. 
  
60plusmässan 

De som står i vår monter bör gärna vara funktionärer som är insattat i föreningens 
verksamhet. Ett antal frivilliga anmälde sig, Ann-Britt skickar ut en förteckning. 
 
Befattningsbeskrivningar 
Titta över och revidera (vid behov) och skicka in senast 1 oktober (!) så att det kan 
vara klart före jul. Titta gärna på andra kommittéers verksamhetsbeskrivningar, se 
Om SPF Seniorerna Falun/Föreningsadministration (lösenord dalarna), klicka på 
respektive kommitté. 
 
Verksamhetsplan för 2017 

Kolla igenom den nuvarande 
(http://www.spf.se/spf/uploads/L5152/Styrelsen%20internt/Verksamhetsplan/2016/1
51128%20Verksamhetsplan%20för%20SPF%20Falubygden%202016.pdf) och kom 
med förslag till förändringar senast 15 november. 
 
Medlemsvård 

Informationsmöte för nya medlemmar den 9 november omedelbart efter 
medlemsmötet. Informationen bör bli kortare, Ann-Britt Åsebol, Maria Bjerneby Häll 
och Programkommittén organiserar det hela. 
 
Hur rekryterar vi nya medlemmar och vårdar de befintliga? Kanske vi behöver en 
särskild kommitté för att rekrytera nya och sedan välkomna dem och vårda 
befintliga medlemmar. 
 
Nya verksamheter 
Dans? Friskvårds- och Programkommittéerna samråder. 
 
Golfresa 
Hans Thors: Jonas Osterman på Samuelsdals Golfklubb håller varje år kurser för 
golfare. Nu planerar han en resa till Italien 16-21 april 2017, flygbiljetter ska bokas 
senast 15 november, och har kontaktat Hans Thors. Hans Thors och Ingalill 
Bergvall och Jonas Osterman tar tag i saken. 

http://www.spf.se/spf/uploads/L5152/Styrelsen%20internt/Verksamhetsplan/2016/151128%20Verksamhetsplan%20för%20SPF%20Falubygden%202016.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L5152/Styrelsen%20internt/Verksamhetsplan/2016/151128%20Verksamhetsplan%20för%20SPF%20Falubygden%202016.pdf


 

 

 
Valberedningen 

Valberdeningen (hittills endast Gunnar Trued) har nu förstärkts med Ewert 
Karlsson. Avsägelse som medlemsregistervårdare från Maud Nilsson, Kersti 
Jungsbo är villig att efterträda henne. Revisorssuppleant Helena Norberg har också 
avsagt sig. Övriga verksamhetsansvariga förklarar sig villiga att kvarstå. 
Valberedningen skickar ut en formell förfrågan. 
 
Övrigt 

Mats Bergman rapporterar om körstämman på söndag 23 oktober. 
 

Gun Eriksson rapporterar att Väntjänstkommittén har förlorat tre medlemmar, en 
genom dödsfall och två genom makes sjukdom.  
 
Avslutning 

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


