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Protokoll nr 7 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 5 oktober 2020 

 

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

Birgitta Wallman 

Ej närvarande: Herbert Carlén, Holger Freij 
 
 

§ 85 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade 

alla välkomna  

 

§ 86 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 87 Val av justerare Styrelsen beslutade välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

§ 88 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 89 Ekonomirapport Ordföranden informerade om ekonomiläget samt att samtliga kommittéer ska 

avge sin budget för nästkommande år senast 26 november. 

Styrelsen beslutade enligt ovan. 

 

§ 90 Lägesrapport 

kommittéerna 

Friskvårdskommittén fortsätter planera sina olika vandringsalternativ. 

Programkommittén har planering för inledningen av nästa år. Skulle det bli 

någon ändring kommer detta att meddelas via webb och gruppmejl. Meddelar 

även att man fått två nya medlemmar i gruppen. Är nu totalt 6 medlemmar. 

Styrelsen beslutade att ingen ytterligare aktivitet inomhus genomförs under 

resten av året. 

§ 91 

Coronakostnader 

 

Meddelades att Informationskommittén och Friskvårdskommittén har haft 

högre portokostnader i o m Corona-epidemien. 

 

§ 92 Arbets- 

beskrivningar 

 

Styrelsen fastställde de reviderade Arbetsbeskrivningarna för våra kommit-

téer. 

§ 93 Verksamhets-

berättelse och -planer 

 

Styrelsen fastställde mall för Verksamhetsberättelse 2020 samt mallar för 

Verksamhetsplaner och Budget för 2021 

 

§ 94 Årsmöte vå 

2020 

 

Styrelsen fastställde datum för årsmöte 2020 till den 17 februari 2021.  

Kallelse skickas ut vecka 51. 

 

§ 95 Mötesplanering 

2021 

 

Planeringen sammanfattas i dokumentet Föreningsåret 2021 som slutligen 

fastställs vid styrelsen möte den 9 november. 

Förslag enligt följande: 11 januari, 15 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 

juni, 9 augusti, 13 september, 4 oktober, 8 november och 6 december.  

Medlemsmöten 2021 förläggs onsdag efter styrelsemöte. 

Möte med samtliga kommittéer:  den 19 april och 25 oktober. 
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Datum för kommande styrelsemöten 2020: 7/12 kl 10.00. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Gunilla Barkar 

 Ordförande 

 

§ 96 Inbjudan från 

Liberalerna 

Inbjudan från Liberalerna i Falun som önskar informera sig om vilka frågor vi 

som Senior organisation tycker är viktiga att fokusera på inom kommunen 

och regionen. 

Styrelsen beslutade utse Bertil Eek, Margareta Dunkars samt Anders 

Sätterberg att representera föreningen. 

 

§ 97 Planerad höst-

aktivitet i våra lokaler 

Styrelsen uppdrog åt Gunilla Barkar att, dels hos den grupp som bildades 

under våren för att kontakta våra äldreboenden, ringgrupp och dropp in 

gruppen, efterhöra intresset för att starta dropp in verksamhet samt att 

undersöka intresset för att samla dessa verksamheter och inordna dessa i vår 

organisation. 

 

§ 98 Möte med 

kommunen 

Informerades om de möten som förevarit med kommunen gällande 

Trygghetsboende, där kommunen har en försiktigt positiv inställning. 

Informerades vidare om ett möte den 8 oktober med kommunens ledande 

politiker om lokalfrågorna i Stadshotellet. 

 

§ 99 Åtgärdslistan Öppet Hus och Höstens aktiviteter strykes. 

 

 

§ 100 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet 

Nästa möte hålls måndagen den 9 november kl 10.00 i föreningens lokaler. 

 

 

Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 §  19/200309 Husgrupp-kommitté Planering 


