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Protokoll nr 6 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 14 sep0tember 2020 

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

Birgitta Wallman 

 
 

§ 72 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade 

alla välkomna till Karlsbyhedens fäbodar. 

 

§ 73 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 74 Val av justerare Styrelsen beslutade välja Birgitta Wallman att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

§ 75 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 76 Ekonomirapport Ordföranden och vice ordföranden tar för tillfället över kassörens arbete 

under dennes frånvarande. 

Meddelar att föreningsbidrag på 70 000 kronor kommit från kommunen 

samt att Barbro Carnehag åtagit sig att ta hand om fakturor gällande 

Informationskommittén. 

Styrelsen beslutade enligt ovan. 

 

§ 77 Lägesrapport 

kommittéerna 

- Projekt Ofrivillig Ensamhet kommer att öppna upp för en dropp in 

verksamhet en dag per vecka under hösten, meddelas via webb och 

gruppmail. 

- Programkommittén håller sitt höstmöte den 21 september. Komplette-

ras ev med 2 personer. 

- Friskvårdskommittén möts den 28 september om kommande frisk-

vårdsaktiviteter. 

- Expeditionskommittén har haft ett möte där Liselotte Sandberg av-

tackades. Eva Wind kommer att sluta som ansvarig fr o m årsmötet 

men fortsätta i gruppen, ersättare blir Karin Malmgren. 

- Informationskommittén har hållit digitalt möte. Kommande Med-

lemsNytt med 28 sidor. Alla media kontaktade inför kommande kon-

serter på Lilltorpet.  

- Studiekommittén har tankar på att hålla utbildning/kurser digitalt.  

- Projekt aldrig ensam inbjuder medlemmar att bli ambassadörer för 

projektet. 

- Livsberättargruppen via stadsmissionen ska bildas, vidareutbildning. 

- Per Börjesson och Gunilla Barkar deltar i en grupp om äldreboenden 

med Högskolan  

- Husgruppen via Birgitta Wallman meddelar att 10 personer har anmält 

sig att hjälpa till i Wallmanssalen. 

- Träffen i höst med kommittéansvariga ställs in. 
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§ 78 Lokalfrågor Ordföranden informerade om de kontakter som förevarit med kommunalrådet 

Joakim Storck angående våra lokaler. Ett bra möte för att ge den högst 

beslutande nivån ett så rättvisande underlag som möjligt. Kommunen 

återkommer i frågan. 

 

§ 79 SPF Enviken -

Svärdsjö 

Informerades om mötet som varit med företrädare för SPF Enviken-Svärdsjö. 

Man har kommit fram till att det inte finns någon möjlighet att driva 

föreningen vidare nästa verksamhetsår. Extra årsmöte hålls 22 oktober där 

man lagt ett förslag om att gå upp i SPF Seniorerna Falun. Antas detta förslag 

ska beslut tas på ordinarie årsmöte 2021. Om förslaget inte antas upphör 

föreningen. 

 

 

§ 80 Handlingsplan Styrelsen beslutade godkänna handlingsplanen för 2021 vad gäller 

planering av olika aktiviteter. Handlingsplanen utgör grunden för vår ansökan 

till Socialstyrelsen om statsbidrag för 2021. 

Planeringen utgår från att lokalfrågorna blir lösta och att umgängesformerna 

blir normaliserade. Aktiviteter som framkommit är önskemål som 

underhållning, dans, träffar med lättare måltider m m.  

 

 

§ 81 Revidering av 

arbetsbeskrivningar 

Inkomna arbetsbeskrivningar från kommittéerna genomgicks. När resterande 

underlag inkommit kommer styrelsen att fastlägga dessa i oktober. 

 

 

§ 82 Planering 

verksamhetsberättelse

r/-planer 

Riktlinjer beslutas på oktobermötet. 

 

 

§ 83 Åtgärdslistan Kompletteras med Husgruppen. 

 

 

§ 84 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet 

Nästa möte hålls måndagen den 5 oktober kl 10.00. lokal meddelas senare. 

 

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

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Birgitta Wallman 

 Ordförande 

 

Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 291/191007 Öppet Hus Planering fortsätter 

 §  19/200309 Husgrupp-kommitté Planering 

 §  69/200808 Höstens aktiviteter Innehåll 


