
Minnesanteckningar från möte med verksamhetsansvariga och 

styrelsen i SPF Seniorerna Falun den 9 september 2015. 
Närvarande: Margareta Nissby Informationskommittén, Mats Hiertner Friskvårdskommittén, 

Pia Ekström Studiekommittén, Bosse Ottosson Trafikkommittén, Ulla Moberg 

Programkommittén, Maud Nilsson Medlemsregisteransvariga, Mats Bergman Kören, 

Gunnar Helgesson Resekommittén, Margareta Dunkars KPR och Patientråden, Eva Wind 

Expeditionskommittén, Birgitta Lindkvist Valberedningen samt från styrelsen Gunnar Trued, 

Gun Eriksson, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Ragnvald Eriksson, Bengt Ahlstrand och Bo 

Bävertoft. 

 

 

1. Mötet öppnas. 

Gunnar Trued öppnade mötet och hälsande alla välkomna. 

 

2. Kort presentation 

Deltagarna presenterade sig. 

 

3.Ordföranden har ordet 

Gunnar Trued förklarade att han var stolt över att vara ordförande för en förening med bra 

verksamhet – men bra kan bli bättre. Nya medlemmar är ofta ”yngre” och har kanske andra 

förväntningar. Hur kan vi bli ännu bättre? 

 

En administrativ förändring som väntar oss är det nya medlemsregistersystemet. 

 

Vi har under de senaste åren eftersträvat ett samarbete med PRO, vi har i princip likartade 

intressen. I samband med att PRO sades upp från sina lokaler i Folkets Hus gjordes 

gemensamma framstötar till kommunen om att skapa lämpliga lokaler som kan nyttjas av 

samtliga pensionärsföreningar. Något tydligt svar har ännu inte kommit. Vårt hyresavtal på 

nuvarande lokaler går ut 160930, om vi inte vill förlänga det ska det sägas upp senast 

151231. Vi förväntar oss inget svar från kommunen till dess varför vi sannolikt får behålla 

nuvarande lokal, som ju är bra. 

 

Färgkopiering är dyrt, en påminnelse om detta har satts upp vid färgkopiatorn. 

 

4. Kort information från kommittéerna 

Expeditionskommittén, Eva Wind: Webbanmälan till resor har fungerat bra.  

 

Ett tips till kommittéer som ska ha sammanträde: Nyttja gärna det lilla rummet utanför så 

slipper ni bli störda av personer som kommer och går till expeditionen om ni har möten 

under expeditionstid. Om ni är i lokalerna när expeditionen är öppen, gå gärna ut ur själva 

expeditionsrummet om ni ska prata, annars är det svårt för expeditionspersonalen att höra 

vad folk säger i telefon. 

 

Se till anteckna era möten på bokningslistan. 

 

Medlemsregistret, Maud Nilsson: Vi väntar på det nya medlemssystemet. Idag är vi 2178 

medlemmar. 

 

KPR, Margareta, Dunkars: Förbundet anser att deltagande i KPR är en av föreningarnas 

viktigaste uppgifter. Vi känner att kommunen lyssnar på oss, våra representanter är aktiva. 

En uppmaning: Hör ni om något inom äldrevården som inte är bra så tala om det för våra 

KPR-respresentanter så att vi kan driva frågan. 

 



Patientråden, Margareta Dunkars: Vi är tacksamma för synpunkter i frågor som vi kan driva. 

 

Resekommittén, Gunnar Helgesson: Vi har en ambition att ha balans mellan kortare och 

längre resor. För längre resor kommer vi att införa en anmälningsavgift för att undvika att 

man anmäler sig ”för säkerhets skull” och sedan hoppar av om man får annat för sig. 

 

Väntjänstkommittén, Gun Eriksson: Uppmaning: Sätt upp utdelade ”affischer” om Kafé 

Björken på lämpliga platser. Kafé Björken får fortsätta att disponera nuvarande lokaler hela 

2016. 

 

Kören, Mats Bergman: Det var fullt av folk på körens höststart i går – ”jag kunde inte räkna 

dem alla”. Tydligen har inte terminsavgiften på 250 kr avskräckt. I MedlemsNytt står det att 

vid körens framträdande på oktobers månadsmöte blir det ”överraskningar”. Det var en 

överraskning för kören. 

 

Trafikkommittén, Bosse Ottosson: Information om trafikinformationsdagen i oktober.  

 

Kommittén har haft flera möten med kommunen angående möjligheten till lägre busspriser 

under lågtrafiktid, viss respons har kommit men inget beslut. Nu förbereder kommittén en 

skrivelse till kommunen i ärendet, förslagsvis gemensamt från SPF Seniorerna och PRO. 

 

Programkommittén, Ulla Moberg: Ulla avgår av hälsoskäl vid årsmötet, så gör även Lena 

Söderlund. Det behövs alltså nya medlemmar i kommittén, gärna fler än de två avgående 

och gärna nyare medlemmar. Programmet är redan klart för hösten och våren. Det är kul att 

vara med i kommittén! 

 

Studiekommittén, Pia Ekström: Vi har ett mycket bra samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 35 kurser erbjuds i höst. ”Passion för livet” kommer att återstarta. SV har tills 

vidare ny adress, Åsgatan 59, ingång från gården. 

 

Informationskommittén Margareta Nissby: Utgivningstider för MedlemsNytt nästa år föreslås 

bli desamma som för i år. Ny verksamhetsansvarig, annonsanskaffare och 

distributionsansvarig behövs. Vi kanske ska ha en ruta ”Lediga platser” i nästa nummer av 

MedlemsNytt. 

 

Friskvårdskommittén, Mats Hiertner: Höstens verksamhet drar just nu igång. 

Vattengymnasitiken kan fortsätta men med färre övningar per person, i gengäld kan alla 

som har visat intresse beredas plats. Möjligen kan några lottas att få delta i båda 

omgångarna. 

 

5. Verksamhetsplanen 2016 

Synpunkter och kommentarer på det utskickade förslaget önskas.  

 

6. Ekonomi 

Bengt Ahlstrand rapporterade att  

vi nu har samlat våra tillgångar och transaktioner hos Swedbank. 

alla kommittéer har skött sig utomordentligt bra ekonomiskt under första halvåret. 

sedan 1 juni har vi fått 23 st ”halvårsmedlemmar”. 

skicka in budgetäskanden för 2016 senast 151109. 

begäran om ersättning för havda utlägg senast 151215. 

I MedlemsNytt 2015-4 bör vi informera om det nya uppbördssystemet. 

 

7. Månadsmötena 



Vi har cirka 2200 medlemmar – men på månadsmötena kommer cirka 100 st, dvs 5%. Vad 

beror det på? Vad kan vi göra åt det? 

 

8. Massmedia 

”Det gäller att synas”. När ni har haft en aktivitet, skriv om det och skicka till Margareta 

Nissby. 

 

9. Framtiden 

Värvning av nya medlemmar: I samband med utdelandet av MedlemsNytt 2015-3 skickade 

vi värvningsbrev till 67-åringar, varvid vi tog de två år gamla listorna på 65-åringar. Men de 

kan ha avlidit, vilket är otrevligt. Mats Hiertner påtalar att det via Ratsit går att ta ut aktuella 

listor över 67-åringar, han och medlemsregisteransvariga kommer att samråda om detta. 

 

Sommaraktiviteter: Tidigare har vi haft verksamhet ”vårtermin” och ”hösttermin” och 

däremellan ”semester”. Men pensionärer har ju ständig semester. Många av våra 

medlemmar skulle kanske gärna vilja ha aktiviteter även under sommaren, precis som 

Resekommittén gör. Testa gärna! 

 

Sällskapsspel. Ett introduktionsmöte kommer att hållas 150930 under ledning av Lennart 

Nilsson. 

 

10. Valberedningens arbete 

Valberedningen tar fram förslag till styrelse, revisorer, verksamhetsansvariga samt till de 

poster där de olika kommittéerna begär valberedningens hjälp. Inför årsmötet i februari är 

följande poster aktuella att besätta, dvs nuvarande innehavare har aviserat sin avgång: 

Informationskommittén, verksamhetsansvarig 

Informationskommittén, distributionsansvarig 

Informationskommittén, annonsanskaffare 

Programkommittén, verksamhetsansvarig 

Programkommittén, ledamot/ledamöter 

Kassör/styrelseledamot 

 

Om kommittéerna behöver ytterligare hjälp av valberedningen, tag kontakt. 

 

11. Övriga frågor 

E.ON:s kampanj: Bosse Ottosson påtalade att han blivit uppringd av försäljare från E.ON 

som hänvisade till avtal med SPF Seniorerna. Gunnar Trued förklarade att föreningen är 

medveten om denna kampanj och ogillar den starkt men kan inte göra annat än att framföra 

detta till distriktet och förbundet. 

 

Kommittéernas mötesdagar: Meddela styrelse datum så att styrelsen kan fördela uppdraget 

att närvara vid mötena. Helst mejl till Gunnar före 150914. 

 

12. Mötet avslutas 

Gunnar Trued tackade för allt nedlagt arbete och avslutade mötet. 

 

Vid penna och tangentbord,  

Bo Bävertoft 


