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SAMMANFATTNING AV 
Protokoll nr 2 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 9 mars 2020 

 
Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Herbert Carlén, Bertil Eek, Holger Freij,  

Karin Malmgren, Birgitta Wallman 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna. 

 
Styrelsen beslutade välja/föreslå 
Christina Haggren till ledamot i Valberedningen 

Marianne Häggblom till sammankallande av Patientråden 

Christina Haggren till ledamot i studiekommittén 

Gunilla Barkar, Herbert Carlén och Birgitta Wallman att representera föreningen vid  

distriktets årsstämma. 

Bertil Eek som styrelsens förslag på representant till Daladistriktets val av representanter  

vid SPFs förbundskongress på Lidingö den 12-14 juni 2020 

 

Styrelsen beslutade att 

- Rapport gällande förslag på nya aktiviteter och ny organisation överlämnas till respektive 

kommitté för analys och beredning samt bedömning när en aktivitet kan vara genomförbar och 

vilka förutsättningar som krävs. 

- En husgrupp-kommitté formeras där Anders Runström blir verksamhetsansvarig. Förslag att 

Birgitta Wallman och Leif Walter blir ledamöter i gruppen. 

- Godkänna förslag till översyn av gällande arbetsbeskrivningar under föreningsadministration. 

Uppdraget gavs till Bigitta Wallman  

- Ordföranden och Anders Runström förhandlar vidare med Kåren om lokalerna i huset. 

- Anders Sätterberg ingår i Patientråden som styrelsens representant. Rådet får ett utökat ansvar för 

att kunna ge information om rättigheter inom vården. Rådet ska på ett kommande månadsmöte 

ger information om vårdappen 1177 samt rättigheter inom vården i stort  

- Bifalla ansökan från kören om bidrag till bussresa till körmöte i Sandviken. 

 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Det rullar på, inga medlemsavgifter har ännu inkommit.  

KPR Gunilla Barkar redovisade ett förslag från Katarina Gustafsson om dans på 1014 

 

Trygghetsboendegruppen 

- Hemfosa planerar 20 trygghetsboenden på Rödbroområdet. 

- Masmästaren planerar 65 lägenheter på Norra Järnvägsgatan 

- Kontaktperson Fredrik von Platen, SPF centralt inom boendefrågor. Planerar besöka oss i augusti 

månad. Gruppen har planerat för olika möten. Arrangemanget kommer att medföra omkostnader 

för Fredriks närvaro. 

Styrelsen beslutade godkänna dessa kostnader med hänsyn till besökets betydelse för 

trygghetsboendegruppens fortsatta arbete. 

 
Studiekommittén – Gunilla Barkar håller kontakten med kommittén och Ancie Bergendahl. 

Expeditionskommittén- Birgitta Wallman meddelar att varje kommitté får stå för sitt eget kaffebröd vid 

sina sammankomster i lokalerna. SPF håller med kaffe. Eva Wind har kontakt med ett företaget 

angående gardiner. 

Informationskommittén – Herbert meddelar att det är problem med servern samt att gruppmejl inte går 

fram till Telias kunder  

Programkommittén ställer in vinprovningen 19 mars, medlemsmötet 9 april och Bergslagssalongen  

22 april. 

Åfesten hålls 5 juni med samma koncept som tidigare år. SPF och PRO representeras. 

Städavtalet bör ses över då vi fått ytterligare ett rum att disponera. 

Distriktets hyra ses över i o m att vi fått ytterligare ett rum att disponera. 

 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. Nästa möte 6 april 10.00. 


