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Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med 
styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 10 januari 2022 
 
Närvarande:   Anders Sätterberg, Kerstin Assmundson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén,  

 Bertil Eek, Karin Malmgren, Birgitta Wallman  
 

§ 115  

Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna. 

§ 116  

Dagordning 

Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 117  

Val av justerare 

Styrelsen beslutar välja Herbert Carlén att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

§ 118  

Föregående protokoll 

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

§ 119  

Ekonomirapport 

Kassören meddelar att 2021 är klart. 

Klart med underlaget att presentera för revisorerna. 

Diskussion följde kring kassörsjobbet 2022 i o m att nuvarande kassör slutar. 

Ansökan har gjorts till kommunen om föreningsbidraget för 2022. 

 

Styrelsen godkände att överläggning ska tas upp med kommunen om förhyrning av 

lokalerna för mottagningsköket under år 2022. Samtidigt inleda diskussioner om de 

lokaler som studenterna har kontrakt på fram till årsskiftet 2022/2023. 

Det är angeläget att redan nu få dessa diskussioner att starta för bästa lösningen från 

2023. 

 

§ 120  

Lägesrapport från 

kommittéerna/projekten 

Expeditionen öppnar upp 11 januari då de två nya medhjälparna kommer att intervjuas 

och fotograferas. Under våren öppet tisdagar och torsdagar kl 10-12. 

Resekommittén efterlyser ny ansvarig. 

Informationskommittén efterlyser ny ansvarig. 

 

Ringgruppen Tisdagskaffet får ha 5-7 personer/tillfälle under kommande månader. 

Projekt Tillsammans i Falun kommer att träffas 20/1 för att lägga fast bl a 

arbetsformerna för verksamheten under 2022. Medel från kommunen för hyra och 

musik. 

 

§ 121  

Årsmötet 

Styrelsen beslutade att avisera utåt att årsmötet för vå 2021 genomförs per capsulam. 

Handlingar håller på att tas fram för utskick och genomförs på samma sätt som för 

2020. 

 

§ 122  

Lokalfrågor 

 

Studenterna uppsagda inför 2022/2023.  

Styrelsen diskuterade frågeställningar från SPFs Daladistrikt gällande nyttjande av 

lokalerna på gamla stadshotellet för större arrangemang.  

Styrelsen bedömer förutsättningarna som goda för större arrangemang. 

 

§ 123 

Förbundsmästerskap 

 

Informerades om att SPFs förbundsmästerskap på skidor kommer att gå av stapeln den 

24 februari 2022 där SPF Seniorerna Falun står som värd. Tävlingarna avgörs på 

Lugnets skidstadion. Pga Covid-19 kommer ingen gemensam samling att anordnas 

före eller efter tävlingarna. 
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§ 124  

Föreningsåret 2022 

Föreningsåret 2022 är tidigare utsänt till ledamöterna.  

Styrelsen beslutade lägga fast innehållet i skrivelsen. 

 

§ 125  

Åtgärdslistan 

Oförändrad 

 

§ 126 

 Övriga frågor  

Samverkansområdesträff där SPF Seniorerna Falun är värd sker i våra lokaler den 20 

januari 2022. Förutom SPF Falun ingår Borlänge, Stora-Tuna-Säter samt Svärdsjö-

Enviken. 

 

§ 127 

Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 7 februari 2022 kl. 10.00. 

 

 

 

Kalendarium 2022: Årsmöte 9 februari, Styrelsemöte 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni,  

5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december 

 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren Anders Sätterberg Herbert Carlén 

 Ordförande 

 

ÅTGÄRDSLISTA 

 
 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 100/211108 Årsmöte Planering 

 § 107/211206 Ansvarsfördelning Planering 

 § 112/211206 Förbundsmästerskap på skidor Planering 

 


