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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 07 
november 2016. 

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, 
Holger Freij och från valberedningen Gunnart Trued och Evert Karlsson (delvis). 
Ej närvarande: Bertil Eek. 
 

 
§197 Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol som hälsar samtliga 
närvarande och särskilt representanterna för valberedningen 
välkomna. 

 
§198 Val av justerare 

 
Holger Freij väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§199 Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 
 
§200. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och 

lägga det till handlingarna. 
 
§201 Valbered-
ningens arbete 

 
Gunnar Trued och Evert Karlsson redovisade läget för 
valberedningens arbete. 

 
§202 Rapporter från 
kommittéerna 

 
Birgitta Wallman om Expeditionskommittén: Träff är bokad med 
Diös för ett resonemang om lokalerna. 

 
§203 Förbunds-
mästerskap i bowling 

 
Från förbundet har kommit en förfrågan om att i Falun arrangera 
2018 års förbundsmästerskap i bowling under hösten 2018. 
Förbundet bistår med 10.000 kr samt medaljer. Styrelsen beslutar 

att uttala sig positivt för ett arrangemang under förutsättning att 
föreningen inte belastas med kostnader. 

 
§204 
Medlemsregistret 

 
Osäkerhet råder. 

 
§205 Seniorbostäder 

 
Med anledning av studiebesök i Gävle i våras diskuteras om och 
vad vår förening kan göra. Gunnar Trued förklarar sig intresserad av 
frågan. Styrelsen beslutar att ge Gunnar Trued i uppdrag att 
kontakta Urban Björn för att förhoppningsvis driva frågan och ta 
kontakt med Kjell Karlsson på Gruvstaden. 

 
§206 Medlemsvård 

 
Diskuteras hur föreningen ska få nya (och gamla) medlemmar att 
känna sig mer sedda och välkomnade i föreningen. Ann-Britt Åsebol 
har samrått med Eva Wind om att expeditionskommitténs 
medlemmar skulle kunna åta sig ytterligare uppdrag av denna typ 
när de är på expeditionen.Styrelsen beslutar att ge 

expeditionskommittén i uppdrag att ta fram förslag för 
verksamheten. 

 
§207 Åtgärdslistan 

 
§256 Befattningsbeskrivningar: Tas upp på decembermötet 
§141 Handbok för SPF-are: Frågan ligger hos 
expeditionskommittén. 
§142 Arkiv: Frågan ligger hos expeditionskommittén. 
§145 Annonsanskaffare: Ingen sådan är rekryterad ännu. 
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§154 Seniorbostäder: Se §205. 
§164 Möte med verksamhetsansvariga: Har genomförts 17 oktober. 
§162 Möte med nya medlemmar: Avses genomföras 9 november. 
§164 Medlemsvård: Se §206. 
§178 Möte med verksamhetsansvariga: Har genomförts 17 oktober. 
§180 Befattningsbeskrivningar för styrelsen: Tas upp på 
decembermötet. 
§188 Lokalerna: Se §202. 
§194 Kopiator: Styrelsen beslutar att anta inkommen offert. 

 
§208 Strategier inför 
framtiden 

 
Diskuteras seniorbostäder (se §205 ovan) och medlemsvård (se 
§206 ovan). 
Diskuteras innehåll i medlemsmöten och andra möten. Styrelsen 
konstaterar att programkommittén har visat initiativrikedom och 
förklarar att kommittén har stor frihet att utforma olika typer av 
möten, såväl vad avser innehåll, lokal och tidpunk. 

 
§209 Medlems-
registrerare 

 
Styrelsen beslutar att för resten av verksamhetsåret utse Kersti 

Jungsbo som Maud Nilssons efterträdare som medlemsregistrerare. 

 
§210 Kommande 
styrelsesammanträden 

 
12 december, 9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj och 12 
juni kl 13.30. 

 
§211. Sammanträdet 
avslutas. 

 
Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.   

 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Ann-Britt Åsebol              Holger Freij 
  Ordförande              


