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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 
december 2016. 

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, 
Holger Freij och adjungerad Lennart Nilsson (delvis). 
Ej närvarande: Bertil Eek. 
 

 
§212 Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol som hälsar samtliga 
närvarande välkomna. 

 
§213 Val av justerare 

 
Inger Ledin väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§214 Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 
 
§215 Upprustning av 
expeditionslokalerna 

 
Ann-Britt Åsebol redovisar ett förslag från fastighetsägaren till 
upprustning av lokalerna. Styrelsen beslutar att tillsammans med 

distriktet genomföra en ”städdag” där ”onödig” utrustning mm rensas 
bort den 14 januari 2017 med start 10.00. 

 
§216. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och 

lägga det till handlingarna. 
 
§217 Rapporter från 
kommittéerna 

 
Styrelsen beslutar att utse nya ledamöter i Väntjänstkommittén så 

att den utöver sammankallande Gun Eriksson består av Gunilla 
Östman Mikkola, Anita Bonde, Håkan Romlin, Bengt Nyberg, Rolf 
Alvolin och Marianne Häggblom. 

 
§218 Befattnings-
beskrivningar 

 
Styrelsen beslutar att Birgitta Wallman till nästa möte går igenom 
befintligt material och justerar det och att Ann-Britt Åsebol upprättar 
förslag till befattningsbeskrivningar för styrelsen. 

 
§219 Inför årsmötet 

 
Styrelsen går igenom handlingarna och beslutar att från 
kommittéerna begära in verksamhetsberättelse senast den 31 
december 2016. 

 
§220 Planering budget 
2017 

 
Holger Freij redovisar ett utkast till förslag till budget för 2017. 

 
§221 Medlemsavgift 
2018 

 
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2018 
sänks från 100 till 80 kr, till vilket belopp kommer avgifter till 
förbundet och distriktet. 

 
§222 Verksamhets-
plan för 2017 

 
Styrelsen går igenom verksamhetsplanen för 2016, vissa 
korrigeringar bör göras. 

 
§223 Åtgärdslistan 

 
§141 Handbok för Falubygdens SPF-are: Ej åtgärdat. 
§142 Arkiv: Ej åtgärdat. 
§145 Annonsanskaffare: Ej åtgärdat. 
§162 Möte med nya medlemmar: Genomfört. 
§180 Befattningsbeskrivningar för styrelsen: Ej åtgärdat. 
§202 Lokalerna: Genomfört. 
§205 Seniorbostäder: Genomfört, dvs Gunnar Trued m fl har 
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påbörjat arbetet. 
§206 Medlemsvård: Ej genomfört. 

 
§224 Övriga frågor 

 
Översyn av placeringsreglemente: Holger Freij kommer med förslag 
vid nästa styrelsesammanträde. 
 
60plusmässan 2017: Disktriktet har bokat in oss. 

 
§225. Sammanträdet 
avslutas. 

 
Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.   

 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Ann-Britt Åsebol              Inger Ledin 
  Ordförande              


