
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 14 januari 2013. 
 
Närvarande: Kerstin Stafås,  Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Per-Olof Odén, 
Ingvar Mårtensson, Pia Ekström, Bo Bävertoft och  Erich Colberg (delvis). 
Ej närvarande: Karin Michols, Ingrid Klärcke, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, 
.   

 
§1. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Kerstin Stafås. 

 
§2. Valberedningen har 
ordet 

 
Erich Colberg rapporterade om valberedningens arbete. Alla 
revisorer har undanbett sig omval men det löser sig nog. 
Beslöt styrelsen att föreslå årsmötet att ändra i stadgarna så 

att styrelsen ska bestå av 12 ledamöter inklusive ordföranden 
i stället för hittillsvarande 9 ordinarie och 3 ersättare. 

 
§3. Val av justerare 

 
Ingvar Mårtensson valdes att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§4. Dagordningen. 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar. 

 
§5. Föregående protokoll. 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§6. Inkomna skrivelser 
  
 
 
 

 
 Distriktet har översänt förbundets yttrande över 
pensionssystemet. Beslöt styrelsen att lägga yttrandet till 

handlingarna. 
 Tack från Allan Magnusson för uppvaktning på 
hans 75-årsdag. Beslöt styrelsen att lägga tacket till 

handlingarna. 
 Skrivelse från Lillebil Angelsen som anser sig ej 
fått erforderlig hjälp på Falu Lasarett. Beslöt styrelsen 

uppdra till Kerstin Stafås att sända skrivelsen till LPR. 
 Skrivelse från medlem som anser att kostnaden 
för  trygghetslarmet har höjts för mycket. Beslöt styrelsen att 

uppdra till Kerstin Stafås att överlämna skrivelsen till KPR. 
 
§7. Rapporter. 

 
 Kerstin Stafås rapporterade att Karin Michols 
idag är på lasarettet och att hon mår bra. 
 Per-Olof Odén redovisade det ekonomiska läget, 
se bilaga. 
 Kerstin Stafås rapporterade att beslut är fattat 
om vilken kommun som kommer att utses till Sveriges 
seniorvänligaste kommun, det är ej Falu kommun. 

 
§8. Press- och PR-
kommittén 

 
Beslöt styrelsen efter förslag från kommittén att Press- och 

PR-kommittén namnändras till Informationskommittén 
eftersom detta namn bättre beskriver kommitténs verksamhet. 

 
§9. Enkätsvaren 

 
Diskuterades de inkomna svaren på de utsända enkäterna om 
förenings verksamhet respektive innehållet i SPF-Nytt. Beslöt 
styrelsen att fortsatt diskussion sker på mötet med 



 

 

verksamhetsansvariga den 6 mars. 
 
§10. Inför årsmötet 

 
Verksamhetberättelsen: Bo Bävertoft rapporterade att 
verksamhetsberättelsen är nästan klar, det som återstår är 
Trafiksäkerhetskommittén. 
 
Verksamhetsplan 2013: Beslöt styrelsen att föreslå årsmötet 
att anta det utskickade förslaget till verksamhetsplan. 
 
Förslag på presidium och valberedning: Beslöt styrelsen att 
ge Kerstin Stafås i uppdrag att som ordförande för årsmötet 
tillfråga i tur och ordning Kerstin Söderbaum-Fletcher, Karl-
Erik Pettersson och Bo Jönsson samt som sekreterare 
Ingegerd Mellqvist. Frågan om förslag till valberedning tas upp 
på nästa sammanträde den 28 januari. 
 
Vår 2100:e medlem. Beslöt styrelsen att ge Kerstin Stafås i 
uppdrag att ta kontakt med vederbörande för att 
uppmärksammas på årsmötet. 

 
§11. Vår lokal – fortsatt 
uppfräschning – ev. inköp 

 
Lisbeth Lundin rapporterade att hon och Kerstin Stafås har 
sett på begagnade bord i storlek 50*120 cm. 
 
Beslöt styrelsen att delegera till 
 Lisbeth Lundin och Kerstin Stafås att eventuellt 
inhandla dessa efter eget omdöme 
 Pia Ekström att inhandla tyg till bokhyllor 
 Kerstin Stafås att inhandla pin-up-skivor. 

 
§ 12. Nästa 
styrelsesammanträde 

 
Nästa styrelsesammanträde hålls den 28 januari 0930 varvid 
verksamhetsberättelsen ska undertecknas. 

 
§ 13. Sammanträdets 
avslutning 

 
Kerstin Stafås avslutade sammanträdet. 
 

 
 
 
  
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Kerstin Stafås Ingvar Mårtensson 
  Ordförande 


