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Protokoll nr 4 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 8 juni 2020 

 

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

Malmgren, Birgitta Wallman 

 
 

§ 45 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla 

välkomna till Karlsbyhedens fäbodar. 

 

§ 46 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 47 Val av justerare Styrelsen beslutade välja Holger Freij att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§ 48 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 49 Ekonomirapport Kassören redovisade det ekonomiska läget. 

- Medlemsavgifter som kommit in är 202 000 kronor mot budgeterade 

200 000.  

- MedlemsNytt har gått ut i 1350 ex via post med enkelt porto. Posten lagt på 

2 kronor/försändelse i o m att de inte var kuverterade. Kuvert skulle kosta 

1.20-.130 per styck plus arbete med kuvertering. 

Informationskommittén får se över vilka begränsningar som utdelningen kan 

behöva göra vid kommande utdelning av Medlemsnytt. 

Styrelsen beslutade att ta skillnaden upp till 2 kronor för att slippa kuvertera vid 

nästa utdelning. 

 

§ 50 Rapport från 

distriktets årsstämma 

Stämman genomfördes digitalt. Herbert gav en rapport: 

- Ur Alf Nilsson ny ordförande, Rita Halvarsson ny sekreterare, Irene Sturve 

och Herbert Carlén nya ledamöter, Bertil Eek kongressombud. 

 

§ 51 Förtydligande för 

uppdrag till 

Husgruppen 

Anders Runströms skrivelse genomgicks.  

- Verksamhetsansvariga planerar sina aktiviteter och beställer hos husgruppen 

vad som behövs för dessa aktiviteter enligt punkt 3 i Anders PM. Lokal och 

sittning, förtäring/i första hand catering, ljud osv. 

- Klädgarderoben vid entrén ska användas. 

Annonsering när uppdragen tydliggjorts så att vi får en tillräckligt stor grupp värdar 

och värdinnor. 

Styrelsen beslutade att Anders Runström kallas till nästkommande styrelsemöte för 

diskussion kring Husgruppen. 

 

Holger meddelar att gardiner är inköpta och uppsatta i samtliga rum.  

 

§ 52 Rapport från  

KPR-au 

 

Ordföranden och Margareta Dunkars var närvarande på mötet och ordföranden 

informerade att KPR au ersätter kommunens KPR möten och informerade från 

senaste mötet samt redogjorde för ärenden som tas upp på kommande möte.  

Meddelade att svar på remissutlåtande om Vålberget är inlämnat där vi inte hade 

något att erinra. 

 

§ 53 Kontakter med 

kommunen ang 

lokalerna 

SPF och PRO har avgivit ett dokument som anger innehåll och ansvarsfördelning i 

ett Seniorernas Hus. Nu krävs att kommunen svarar upp när det gäller lokalfrågan 

samt erforderliga resurser. Samtal pågår med kommunen om Wallmanssalens 
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bokning och hur tillgången till köksmöjligheter skall lösas. 

Kontakt har tagits med kommundirektören och KS ordförande om tid för ett möte i 

dessa frågor. 

  
§ 54 Uppföljning av 

§41 från mötet i maj 

Planering lokalfrågor.  

Avvaktar till mötet med kommunen enligt §53. 

- Nybrokyrkan bokas för 1a halvåret 2021 för att säkerställa möten med fika 

- Frågan om köksalternativ i Gamla Stadshotellet bedöms ej kunna lösas 

förrän vårterminen 2021. 

- Möten/aktiviteter i Wallmanssalen som kräver någon form av förtäring sker 

med anmälan – catering för förtäring 

- Öppet hus planeras till senare delen av 4e kvartalet 

  
§ 55 Kontakt med SPF 

Enviken Svärdsjö 

Föreningens årsmöte har givit styrelsen uppdraget att antingen lägga ner 

verksamheten eller söka samgående med SPF Seniorerna Falun om inte det finns 

underlag för att skapa en egen styrelsen inför nästa verksamhetsår. 

Styrelsen beslutade att ordförande och Gunilla Barkar kontaktar föreningen för ett 

möte i frågan. 

  
§ 56 Åtgärdslistan Oförändrad. 

  
§57 Övriga frågor - Herbert Carlén meddelar att Per Börjesson ser över ett digitalt quiz via 

telefonapp. Han informerade även från distriktets konstituerande 

styrelsemöte. 

- Bertil Eek deltar via nätet på SPF riksstämma den 12 juni. 

- Herbert Carlén informerade att det inte är bestämt hur många sidor nästa 

MedlemsNytt ska innehålla samt att då även brev till nya medlemmar 

kommer ut. 

- Gunilla Barkar informerade från digital konferens ”Aldrig ensam”. Meddelar 

att Bo Bävertoft lägger in material om detta på vår hemsida. 

 Gunilla meddelar även att 80+are är uppringda och kommer med mer 

 information om hur detta har gått efter den 24 juni. 

  
§ 58 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet 

Nästa möte hålls måndagen den 10 augusti kl 10.00 i SPFs lokaler. 

  
Datum för kommande styrelsemöten 2020: 7/9, 5/10, 9/11 och 7/112 kl 10.00. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Holger Freij 

 Ordförande 

 

Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 291/191007 Öppet Hus Planering fortsätter 

 § 27/200309 Översyn arbetsbeskrivning Fortgår   


