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Protokoll nr 5 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 8 augusti 2020 

 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Bertil Eek, Karin Malmgren, Birgitta Wallman 

 
 

§ 59 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade 

alla välkomna till Karlsbyhedens fäbodar. 

 

§ 60 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 61 Val av justerare Styrelsen beslutade välja Bertil Eek att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 

§ 62 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 63 Ekonomirapport Kassören meddelar via ordföranden att del av kommunala bidraget har 

inkommit och att Wifi-faktura är betald. 

Ordföranden framförde ett tack till Ringgruppen via Gunilla Barkar.  

Styrelsen beslutade att lämna ett bidrag till lunchträff för Ringgruppen. 

 

§ 64 Lägesrapport 

kommittéerna 

- Husgruppen via Birgitta Wallman meddelar att ett antal personer har 

anmält sig till att hjälpa till i Wallmanssalen. 

- Studiekommittén har nästa möte hos kommittéansvarig. Program är 

lämnats till nästa Medlemsnytt. 

- Programgruppen meddelar att inga medlemsmöten hålls i höst. Ordfö-

randen skriver förslag till text och lämnar in till Margareta Nissby. 

- Friskvårdskommittén meddelar att golfen går bra, däremot ligger man 

lågt ett tag med vandringarna. Friskvårdskommittén fick uppdraget att 

fortsätta planera för promenader i mindre grupper. 

- Expeditionen har öppet tisdagar året ut med 3 personers bemanning. 

- Resegruppen ser fram emot 2021. 

- Informationsgruppen skickar ut 2600 MedlemsNytt inkl. ett antal 

65åringar. 

- Träffen i höst med kommittéansvariga ställs in. 

Styrelsen beslutade att medlemsmötena under september till och med de-

cember ställs in.  

 

§ 65 Lägesrapport 

Ringgruppen 

Gunilla Barkar rapportera att 632 medlemmar är uppringda.  

Den 12 augusti har gruppen möte på Gamla Staberg för att få eget stöd i 

bemötandet av bland annat svåra samtal. Även hur fortsättningen skall se ut. 

Meddelar att samtal har kommit från SPF i Jönköping, Ljusdal och Laholm 

beträffande gruppen efter att ha sett reportage i Tidningen Senioren. 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till gruppen för en fantastisk insats. 

 

§ 66 Kontakter med 

kommunen ang. 

lokalerna 

Kontakten som togs med kommundirektören och KS ordförande om tid för ett 

möte i dessa frågor har inte besvarats. Väntar på återkoppling. 

Mottagningsköket är en fråga som snarast måste tas upp med kommunen. 
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§ 67 Kontakt med 

SPF Enviken 

Svärdsjö 

Informerades om de kontakter som varit med företrädare för SPF Enviken-

Svärdsjö. De har nu undersökt intresset bland sina medlemmar för att påta sig 

styrelseuppdrag för kommande verksamhetsår. Ingen har anmält sig då 

svarstiden gick ut den 31 juli. Vi träffar föreningens representanter nu den 11 

augusti för att diskutera vad som blir nästa steg. Vårt förhållningssätt är att 

erbjuda vad vi kan för att medlemmarna skall känna sig välkomna till oss. 

Kontakt gjordes i våras via ordförande, Gunilla Barkar och Herbert Carlén. 

De har nu undersökt intresset bland sina medlemmar för att påta sig 

styrelseuppdrag för kommande verksamhetsår. Ingen har anmält sig då 

svarstiden gick ut den 31 juli 

Nu blir det en ytterligare träff den 11 augusti på Hedenborg där ordföranden 

och Bertil Eek deltar och träffar SPF Enviken Svärdsjö för eventuellt beslut.  

 

 

§ 68 Handlingsplan Ordföranden hade tidigare mejlat ut en handlingsplan som syftar på vår 

verksamhet 2021, under förutsättning att vi har ett mera normalt förhållande 

då. Handlingsplanen bygger på ett utökat utbud med Wallmansalen som 

tillgång. Likaså den verksamhetsnivå som vi tillsammans med PRO 

överlämnat till kommunen inom ramen för ett Seniorernas Hus. 

Handlingsplanen skall dessutom ligga som underlag för vår ansökan om 

statsbidrag för 2021 ur projektet kring Ensamhet. Vi skall alltså vara 

förberedda när ansökningstillfället annonseras ut. 

Styrelsen beslutade godkänna handlingsplanen och lade den till 

handlingarna. 

 

 

§ 69 Tankar inför 

höstens aktiviteter 

Programgruppen fick i uppdrag att undersöka och planera för en 

utomhusaktivitet i slutet av september. Likaså att undersöka och planera för 

en aktivitet inomhus i våra lokaler i slutet av oktober. I båda fallen kommer 

aktiviteterna att behöva genomföras vid flera tillfällen och med begränsat 

antal deltagare. Detta innebär att anmälning kommer att tillämpas. När 

planeringen är klar kommer information och annonsering ske via webben och 

gruppmejl. 

 

 

§ 70Åtgärdslistan Tillägg §69, i övrigt oförändrat. 

 

 

§ 71 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet 

Nästa möte hålls måndagen den 14 september kl 10.00. lokal meddelas 

senare. 

 

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

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Bertil Eek 

 Ordförande 

Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 
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  § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 291/191007 Öppet Hus Planering fortsätter 

 §  70/201008 Höstens aktiviteter Innehåll   


