
       
 

Protokoll nr 8 2020 fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 9 november 2020 

 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Herbert Carlén, Bertil Eek, Pernille 

Hallgren, Karin Malmgren, Birgitta Wallman,  
 

§ 101 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade 

alla välkomna  

 

§ 102 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 103 Val av 

justerare 

Styrelsen beslutade välja Herbert Carlén att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

§ 104 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 105 

Ekonomirapport 

Ordföranden informerade om att efter vår ordinarie kassör Holger Freijs 

bortgång har ett intensivt arbete skett att lösa denna viktiga funktion, och 

hälsade Pernille Hallgren välkommen i styrelsen som tillförordnad kassör. 

Som vice kassör har utsetts Kerstin Asmundsson. I övrigt konstaterades att 

ekonomin ser bra ut och är i god ordning. 

Styrelsen beslutade godkänna ordförandens beslut gällande kassörsfrågan  

t o m årsmötet 2021. 

 

Ordförande redogjorde om sökt statsbidrag där beslut väntas under januari 

2021. 

 

§ 106 Lägesrapport 

kommittéerna 

Friskvårdskommittén fortsätter med sina långvandringar men stort antal 

deltagare. Vice ordföranden kontaktar kommittén gällande Vollybollen. 

Informationskommittén är klar med MedlemsNytt nr 4. Annonser har 

minskat. Exemplar kommer att skickas till Svärdsjöföreningen. Herbert 

Carlén backup för Bo Bävertoft när det gäller administration av digitala 

verktyg. 

Programkommittén har planering klar för första kvartalet 2021, med viss  

restriktivitet. Wallmanssalen tillgänglig fr o m 15 januari. 

Ordföranden informerade om att i 2021 års budget finns utrymme för extra 

medlemsmöten om färre deltagare. 

Ringgruppen ringer vidare till 80-åringar som har det lite knepigt. Ur Alf har 

varit inbjuden att berätta om Vansbros satsning.  

Bjuder in till Adventskaffe i våra lokaler under en vecka i december mellan 

11.00-13.00. 

Studiekommittén har haft digitalt möte 23/9 och 1/10. 

 

§ 107 

Trygghetsboende 

 

Herbert Carlén gav en rapport kring tomter som kan bebyggas. Kontakt har 

tagits med privata byggherrar. Kontakter med kommunen pågår. Vid positiva 

svar från kommunen kan vi återkomma till de som visat intresse för sådant 

boende. 

 

§ 108 

Coronakostnader 

 

Ordföranden informerade om en skrivelse till distriktsstyrelsen angående 

extra kostnader under 2020 för porto och speciella aktiviteter samt 

gratifikationer. 



       
Styrelsen beslutade köpa blomstercheckar till Ringgruppen för det arbete 

som lagts ner. 

 

§ 109 KPR 

 

KPR har övergått till att använda KPR Au, som är en mindre grupp på fem 

representanter från föreningarna, att hantera alla frågor som skall hanteras av 

KPR. Styrelsen ställde sig bakom denna förändring så länge pandemin pågår.  

 

Vid senaste KPR-kommunmötet lämnades information om att kommunen 

kommer att svara SPF och PRO på de krav som ställts kring ”Tillsammans i 

Falun”. 

Kommunen har översänt tre förslag gällande detaljplaner gällande Tallen- 

området, båtbryggor vid Skatudden samt idrottshall i Sundborn. 

Styrelsen beslutade avstå från att avge yttrande i samtliga fall. 

 

§ 110 Wallmanssalen 

 

Wallmanssalen kommer att vara bokningsbar fr o m 15 januari 2021, enligt 

Handlingsplan som gjorts för 2021. Förutom medlemsmöten från mars 

månad bokas tre eftermiddagar januari-maj för underhållning, 40 personer 

per tillfälle. Dialog pågår angående mottagningskök. 

Vi får däremot inte tillgång till rummet intill Wallmanssalen som behöver 

användas som förrådsutrymme. 

 

§ 111 SPF Svärdsjö-

Enviken 

 

Vid SPF Svärdsjö-Envikens extra årsmöte i oktober ställde man sig enhälligt 

bakom förslaget att föreningen går upp i SPF Seniorerna Falun. Vid årsmötet 

i slutet av januari 2021 skall detta slutligen fastställas. 

 

§ 112 Vår 

organisation 

 

Den organisation som skapades för att besöka de särskilda boendena samt att 

följa med hemtjänsten och tillika Ringgruppen fortsätter under 2021 för att se 

vad som kan realiseras och formera sig inför framtiden. 

Planeringen utifrån vår Handlingsplan 2021 kräver att Husgruppen inordnas i 

vår organisation som en särskild kommitté. 

Styrelsen beslutade att till 2021 inrätta Husgruppen som en egen kommitté. 

 

§ 113 Konferens Distriktets ordförandekonferens kommer att hållas som digitalt möte. 

Diskuterades de frågor som fanns på agendan inför mötet. 

 

 

§ 114 Åtgärdslistan 

 

Oförändrad. 

 

§ 115 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

 

§ 116 Avslutning 

 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet 

Nästa möte hålls måndagen den 7 december kl 10.00 i föreningens lokaler. 

 

Vid protokollet                                        Justerat 

 

 

Karin Malmgren                                     Anders Sätterberg                         Herbert Carlén 

                                                                Ordförande 

 

 Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 §   19/200309 Husgrupp Planering 


