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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 13 juni 
2016. 

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

 
§132. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol. 

 
§133. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 
 
§134. Val av 
justerare 

 
Inger Ledin väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§135. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och 

lägga det till handlingarna. 
 
§136. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar om det ekonomiska läget, som är gott, och 
om felaktigt betalda medlemsavgifter. 

 
§137. Rapporter från 
möten med 
kommittéerna 

 
Birgitta Wallman har deltagit i Expeditionskommitténs möte. Britt-Mari 
Tägt samlar in uppgifter om problem med portkoder i samband med 
utdelningen av MedlemsNytt. Det finns problem – men de är inte 
jättestora. 
 
Gun Eriksson har deltagit i Trafikkommitténs möte. Bo Bävertoft 
rapporterar efter ”samråd på gatan” att kommittén har granskat 
utmärkning av övergångsställen mm. Det finns stora brister, 
kommittén avser att skriva till berörd nämnd och påtala detta. 
 
Bo Bävertoft har deltagit i Informationskommitténs och 
Programkommitténs möten. 
 
Bertil Eek har deltagit i Friskvårdskommitténs möte. Det är full fart på 
verksamheten. 

 
§138. 
Seniorbostäder. 

 
Inger Ledin och Bo Bävertoft rapporterar från studiebesök i Gävle. 
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till styrelsesammanträdet i 
augusti då Elisabet Ottervald och Urban Björn inviteras till 
sammanträdet. 

 
§139. Seniormässa 

 
Programkommittén har tagit på sig ansvar för att arrangera 
föreningens deltagande i mässan. Daladistriktet kommer att i 
efterhand ersätta föreningen för våra kostnader. 

 
§140. Höstaktiviteter 

 
Bo Bävertoft rapporterar att han deltagit i ett informationsmöte om Å-
rummet och annan samhällsplanering, arrangerat av (S) och tipsat 
Programkommittén om att ämnet kanske skulle kunna vara lämpligt 
för ett medlemsmöte. Diskuteras problem med deltagande av 
representanter för olika politiska partier vid medlemsmöten. Vi vill 
vara neutrala – men om alla partier ska bjudas in kommer det 
sannolikt inte att bli ”hörvärt”. Styrelsen uttalar en inriktning om att 
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i stället bjuda in tjänstemän från kommunen eller från Centrala 
Stadsrum om sådana frågor ska redovisas. 

 
§141. Handbok för 
Falubygdens SPF-
are 

 
På expeditionen finns ett antal pärmar ”Handbok för Falubygdens 
SPF-are”, upprättad och sammanställd 2002 av Torbjörn Thoring. 
Styrelsen beslutar att uppdra åt Expeditionskommittén att gå 
igenom denna och bedöma om uppdatering eller om annan åtgärd 
behövs. 

 
§142. Arkiv 

 
För något år sedan var frågan upp i styrelsen om visst material från 
föreningen borde deponeras hos Folkrörelsearkivet, inget har dock 
hänt. Styrelsen beslutar att uppdra åt Expeditionskommittén att gå 

igenom vad som finns och komma med förslag. 
 
§143. KPR 

 
Ann-Britt Åsebol har kontaktat kommunen angående att KPR bör 
ställas under kommunstyrelsen. Intresse för frågan finns.   

 
§144. Försäkrings-
rådgivare 

 
Funktionen som försäkringsrådgivare är vakant. Enligt 
Expeditionskommittén behöver den tillsättas. Ann-Britt Åsebol ska 
fundera.  

 
§145. Annons-
anskaffare 

 
Funktionen som annonsanskaffare är vakant. Ann-Britt Åsebol ska 
fundera. 

 
§146. Regler för 
resor. 

 
Styrelsen konstaterar att regler för resor finns antagna och ska 

följas. 
 
§147. Restaurang-
chansen 

 
Diskuteras försäljning av häftet Restaurangchansen. Styrelsen 
beslutar att i år inte sälja häftet för att inte konkurrera med 

skolklasser och idrottsföreningar. 

 
§148. Samverkans-
träff inom 
Daladistriktet 

 
Från Daladistriktet har kommit en förfrågan om vår förening är 
intresserad av att delta i en samverkansträff med övriga föreningar 
inom vårt samverkansområde. Styrelsen beslutar att svara ja.  

 
§149. Väntjänsten 

 
Gun Eriksson rapporterar att efterfrågan på Väntjänstens uppgifter 
har minskat. Gun tar kontakt med Informationskommittén för att 
försöka få information om Väntjänstens verksamhet införd i Falu-
Kuriren/Dala-Demokraten och Annonsbladet. 

 
§150. Nästa 
sammanträde 

 
Styrelsen beslutar att ändra tidpunkten för nästa sammanträde till 
den 22 augusti 13.00. 

 
§151. Åtgärdslistan 

 
§256 Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat. 
§71 Rabatter hos lokala företag: Ej åtgärdat. 
§101 KPR: Ann-Britt Åsebol har kontaktat kommunen men förändring 
ej genomfört. Se §143. 
§102 Försäkringsrådgivare: Ej genomfört. Se § 144. 
§121 Deltagande i 60plus-mässan: Programkommittén har bollen, se 
§ 139.  
§126 Portkoder: Genomfört 

 
§152. Sammanträdet 
avslutas. 

 
Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.   
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Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Ann-Britt Åsebol              Inger Ledin 
  Ordförande              


