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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 13 januari 2020 

 

Närvarande:  Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin Malmgren, Anders Runström,  

Anders Sätterberg, Birgitta Wallman 

Frånvarande: Bertil Eek 

 

§ 1 Sammanträdet 

öppnas 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 2 Dagordning Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val justerare Gunilla Barkar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Föreg protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift. 

 

§ 5 Seniorernas Hus Ordföranden har tidigare skickat ut information om Seniorernas Hus och gav 

en rapport om läget. Diskussionen fortsätter med kommunen och de seniora 

pensionärsföreningarna. 

 

§ 6 Aldrig ensam Projektet Ofrivillig ensamhet har startat och Gunilla Barkar rapporterade om 

att 23 personer kom på ett första möte där de fick information och material 

om projektet. 3 studiecirklar bildades för vidare utbildning i ämnet med bör-

jan 23 januari. 

 

§ 7 Inför årsmötet Material till årsmötet genomgicks. Kassören redogjorde för utfall 2019 och 

budget 2020. Allt material ligger nu utlagt på hemsidan. 

Styrelsen beslutade fastlägga verksamhetsplan 2020, att förelägga Resultat- 

och balansräkning och budget 2020 samt föreslå årsmötet oförändrad 

medlemsavgift 2021. 

 

§ 8 Expedition och 

lokaler 

Städning av våra lokaler ändrat till 2 gånger/månad. 

Filmduk och kanon har införskaffats till sammanträdesrummet. 

Informerades om att dörrarna fortfarande inte är öppna kontorstid. 

Ordföranden kontaktar kommunen för en lösning. 

 

§ 9 Distriktet Distriktet har kommit med en förfrågan om stöd samt sekreterarfunktionen på 

distriktsexpeditionen då nuvarande sekreterare avgår  

Ordföranden träffar expeditionsgruppen under eftermiddagen och tar upp 

denna fråga. Man ser även i nya medlemslistorna om intresserade kan finnas 

och kontaktas. 

  
§ 10 

Sammanträdesplan 

Styrelsen fastställde sammanträdesplan för hela 2020: 13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 

11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 5/10, 9/11 och 7/112 samtliga kl 10.00. 

  
§ 11 Åtgärdslistan Uppföljning enkät genomförd. 
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Datum för kommande styrelsemöten 2020: 13/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5, 8/6, 10/8, 7/9, 5/10, 9/11 

och 7/112 samtliga kl 10.00. 

 

 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Gunilla Barkar 
 Ordförande 

 

 

§ 12 Övriga frågor Fråga togs upp om inköp av mobiltelefon då nuvarande telefon fungerar 

otillfredsställande. 

Anders Runström ser över detta. 

 

§ 13 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. Nästa möte 

hålls den 10 februari kl 10.00 i SPFs lokaler. 

 

Åtgärdslista: § 257/190812 Nya lokalerna Aktivitetsgrupp fortgår 

 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 291/191007 Öppet Hus Planering fortsätter 


