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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 9 maj 
2016. 

Närvarande: Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Holger Freij och 
Bertil Eek. 
Ej närvarande: Ann-Britt Åsebol. 
 

 
§110. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Inger Ledin. 

 
§111. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 

 
§112. Val av justerare 

 
Holger Freij väljs att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§113. Hälsning till 
Ann-Britt Åsebol 

 
Styrelsen beslutar attsända en hälsning till Ann-Britt Åsebol och 

lova henne att vi sköter om föreningen om hon lovar att sköta om sig 
själv. Denna paragraf ska anses vara omedelbart justerad. 

 
§114. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och 

lägga det till handlingarna. 

 
§115. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar om överlämnandet från Bengt Ahlstrand till 
honom. 

 
§116. Rapporter från 
möten med 
kommittéerna 

 
Birgitta Wallman har deltagit i Expeditionskommitténs möte. Inga 
problem. Holger Freij talar med kommittén och förser dem med 
aktuella namn för attestering. 
 
Gun Eriksson har deltagit i Trafikkommitténs möte. 
 
Bo Bävertoft har deltagit i Informationskommitténs och 
Programkommitténs möten. Båda kommittéerna verkar fyllda av 
idéer. 

 
§117. Distriktets 
ordförandekonferens 

 
Inger Ledin rapporterar från Daladistriktets ordförandekonferens som 
i huvudsak behandlade samma ämnen som konferensen En förening 
för alla, dvs hur vi värvar och behåller medlemmar. 

 
§118. Rabatter i 
affärer 

 
Bertil Eek har varit i kontakt med representant för Falu 
Köpmannaförening, de har dock ännu ej haft något möte. 

 
§119. Seniorbostäder 

 
Inger Ledin, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald och Urban Björn åker till 
Gävle den 26 maj för att träffa Hans Ström och få information om hur 
de har arbetat. 

 
§120. Kontanter 

 
Holger Freij rapporterar att det sannolikt inte är någon mening att 
prata med bankerna men såväl Björn Eriksson som Stefan Ingves har 
krävt lagstiftning. 

 
§121. 60plus-mässa 

 
Distriktet kommer inte att delta i 60plus-mässan på Lugnet i höst men 
kan bistå med kostnader om vår förening avser att delta. Diskuteras 
om Programkommittén är lämplig att i så fall hålla i vårt deltagande 
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(dvs se till att det blir av och boka medlemmar som ställer upp och 
står i en monter). Frågan bordlägges till nästa sammanträde. 

 
§122. E.ON igen 

 
Förbundet har blivit anmält till Datainspektionen med anledning av att 
det lämnar ut uppgifter om medlemmarna till E.ON. Vår förening 
protesterade i höstas mot samma sak.   

 
§123. Dataproblem 

 
Holger Freij har pratat med Torsten Gudmunds. 38 gamla 
medlemmar har betalt innan de har fått inbetalningskort och därvid 
betalt till vårt lokala kontonummer, de har därför inte blivit bokförda 
som betalda och har fått påminnelser.  

 
§124. Kollektivtrafik-
taxor 

 
I höstas skrev vår förening tillsammans med PRO, på initiativ av vår 
trafikkommitté, till kommunen i denna fråga. Den var uppe på 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april. Inget beslut om 
förändringar fattades men Dalatrafik avser under 2017 att se över 
sina taxesystem och då kan rabatter för pensionärer komma tas upp. 
Se http://www.spf.se/content.asp?nodeid=216313. 

 
§125. Program-
kommittén 

 
Två medlemmar i Programkommittén, Ivan Feldborg och Kajsa 
Lindbergh, har avsagt sig uppdraget. Styrelsen beslutar att 

kommittén ska bestå av Håkan Romlin (sammankallande), Ingegärd 
Mellquist, Kerstin Wåghäll, Hanne Hedin och Inger Eliasson. 

 
§126. Portkoder 

 
Birgitta Wallman rapporterar att brevduvorna har problem med 
portkoder vid utdelandet av MedlemsNytt, det blir fler och fler som är 
svåra att nå. Birgitta Wallman pratar med Britt-Mari Täkt om hur stort 
problemet är. 

 
§127. Utflykt för våra 
äldre medlemmar 

 
Gun Eriksson rapporterar att Väntjänstens utflykt för våra äldre 
medlemmar sker den 26 juli till Samuelsdal.  

 
§128. Väntjänstens 
telefonnummer 

 
Bo Bävertoft rapporterar från Informationskommitténs sammanträde 
att väntjänstarnas telefonnummer var i vissa fall olika angivna i 
MedlemsNytt respektive på vår webbplats. Gun Eriksson meddelade 
att det ska stå som i MedlemsNytt. 

 
§129. 
Referensgruppen för 
anhörigstöd 

 
Gun Eriksson redovisar referensgruppens uppgifter. 

 
§130. Åtgärdslistan 

 
§256 Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat. 
§71 Rabatter hos lokala företag: Ej avrapporterat. 
§89 Genomgång av ekonomin: Genomfört. 
§91 Information om Senioruniversitetet: Genomfört. De och 
Programkommittén har meddelats att de är välkomna att informera 
vid medlemsmöte. 
§95 Idébok: Genomfört, dvs rekvirerad och utdelad. 
§96 Pensionärsbostäder: Genomfört, se § 119. 
§98 Kontanta pengar: Genomfört. 
§101 KPR: Ej genomfört. 
§102 Försökringsrådgivare: Ej genomfört. ”Efterlysning” av 
namnförslag gjord på möte med verksamhetsansvariga. 
§104 Vad använder förbundet pengarna till?: Genomfört dvs 
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utskickat. 
§105 Utträdda medlemmar: Genomfört, frågeskrivelse framtagen och 
utskickad till de som har begärt utträde. 
§113 Hälsning till Ann-Britt Åsebol: Genomförd. 
§121 Deltagande i 60plus-mässan: Se § 121.  
§126 Portkoder: Birgitta Wallman pratar med Britt-Mari Täkt. 

 
§131. Sammanträdet 
avslutas. 

 
Inger Ledin avslutar sammanträdet.   

 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Inger Ledin              Holger Freij 
  Ordförande              


