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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 22 
augusti 2016. 

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, 
Holger Freij och Bertil Eek samt Elisabet Ottervald och Urban Björn (§§154-155). 
 

 
§153. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol. 

 
§154 Seniorbostäder 

 
Urban Björn och Elisabet Ottervald redovisar erfarenheter från ett 
besök i Gävle där de sju SPF-föreningarna hade låtit bilda en åttonde 
förening med enda uppgift att försöka ta fram boenden för äldre. 
Med ”försöka ta fram” avses ungefär att ”driva på”, inte att själva 
engagera sig i byggande. Som ett första steg ville man få reda på hur 
många som skulle kunna tänkas vara intresserade och att för dessa 
ordna en bostadskö och kunna säga till en byggherre att ”om ni 
bygger så har vi en bostadskö av intresserade personer”. De 
redovisar även befintliga boenden för äldre, av olika slag, enligt 
Boendeplan för Falun.  
 
Styrelsen tackar för en intressant genomgång och beslutar att 
bordlägga frågan för att få tillfälle att tänka igenom hur den ska 
hanteras. 

 
§155 Förslag till 
reglemente för KPR 

 
Elisabet Ottervald redovisar förslag till reglemente för Kommunala 
Pensionärsrådet. Styrelsen tillstyrker att förslaget fastställes. 

 
Ann-Britt Åsebol tackar Elisabet Ottervald och Urban Björn för deras 
medverkan. 

 
§156. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 
 
§157. Val av 
justerare 

 
Birgitta Wallman väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§158. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och 

lägga det till handlingarna. 
 
§159. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar om det ekonomiska läget, som är gott. 
 
Kopiator. Ann-Britt Åsebol kommer att träffa leverantören och 
återkommer därefter. 
 
Frankeringsmaskin. Ann-Britt Åsebol återkommer. 

 
§160. Rapporter från 
möten med 
kommittéerna 

 
Birgitta Wallman från expeditionskommittén: 59 medlemmar har inte 
betalt medlemsavgift för 2016 utan att meddela att de vill lämna 
föreningen, de kommer att strykas ut medlemsregistret. 
 
Inger Ledin från resekommittén: Vad händer om reseledaren blir akut 
sjuk? 
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§161. Inbjudningar 

 
Förbundets regionkonferens 9 september i Gävle med 
rubriken ”pensionärsråd mitt i perioden”. Elisabet Ottervald, Urban 
Björn och Margareta Dunkars är anmälda. 
 
Daladistriktets ordförandekonferens 19-20 september på Viking Line. 
Holger Freij är anmäld. 

 
§162. Höstaktiviteter 

 
Styrelsen beslutar: 
Möte med verksamhetsansvariga 17 oktober 13-16 på Cari-Anna. 
Möte med nya medlemmar 11 november 1500, dvs omedelbart efter 
medlemsmötet. 
Strategimöte för styrelsen, dvs förlängt styrelsemöte, 7 november 
1200. 
 
Föreningen kommer genom programkommitténs försorg att vara 
representerad på Seniormässan på Lugnet 26-27 september. 

 
§163. Lokalerna 

 
Styrelsen beslutar att ge expeditionskommittén i uppdrag att ta fram 

förslag hur man kan göra lokalerna mer trivsamma och inbjudande. 
 
§164. Medlemsvård 

 
Hur tar vi hand om nya medlemmar (och gamla) och får dem att 
känna sig välkomna i föreningen? Behöver vi en särskild kommitté 
som t ex ringer upp nya medlemmar och hälsar dem välkomna till 
nästa medlemsmöte? Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till 

strategimötet 7 november. 

 
§165. Befattnings-
beskrivningar 

 
Förslag till befattningsbeskrivningar för de olika kommittéerna ska 
enligt tidigare vara inskickade till styrelsen 1 oktober. Befintliga 
befattningsbeskrivningar kommer att skickas ut till kommittéerna så 
att de kan jämföra varandras beskrivningar. 

 
§166. Mjuka Linjen 

 
Bör vår förening agera? Ann-Britt Åsebol kontaktar trafikkommittén. 
 

 
§167. Annonser 
och ”gratisannonser” 

 
Sedan tidigare har föreningen en policy (ej nedtecknad på papper) att 
i MedlemsNytt och i gruppmejl endast ta in notiser om föreningens 
egna arrangemang. Andra arrangemang kan tas in i MedlemsNytt 
som annons. Bör denna policy bibehållas eller förändras? 
 
Ska vi ta in annonser i MedlemsNytt och i vilken utsträckning? 
 
Styrelsen beslutar att till nästa styrelsesammanträde 12 september 

inbjuda informationskommittén för att diskutera frågorna. 
 

 
§168. Åtgärdslistan 

 
§256 Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat. 
§71 Rabatter hos lokala företag: Ej åtgärdat. 
§102 Försäkringsrådgivare: Ej genomfört. Se § 144. 
§141 Handbok för Falubygdens SPF-are. Ej åtgärdat. 
§142 Arkiv. Ej åtgärdat. 
145 Annonsanskaffare. Ej åtgärdat. 
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§169. Sammanträdet 
avslutas. 

 
Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.   

 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Ann-Britt Åsebol              Birgitta Wallman 
  Ordförande              


