
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 11 mars 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson (delvis), Pia 
Ekström, Bengt Ahlstrand, Margareta Nissby, Bo Bävertoft och Elisabet Ottervald. 
Ej närvarande: Hans Thors, Birgitta Lindqvist och Per-Olof Odén. 
.   

 
§36. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§37. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§38. Val av justerare 

 
Kerstin Stafås valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§39. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg. 

 
§40. Inkomna 
skrivelser 

 
Inkommen skrivelse från föreningen Säbråanor. Beslöt styrelsen att 

lägga skrivelsen till handlingarna. 
 
Inkommen inbjudan från förbundet till KPR-konferens i Gävle 13 maj. 
Beslöt styrelsen att Elisabet Ottervald anmäler våra representanter. 

 
§41. Rapporter 
  
 

 
Karin Michols rapporterade från distriktets konferens för vissa 
verksamhetsansvariga. 
 
Karin Michols redovisade att försöken att åstadkomma en 
projektgrupp Kontakt med näringslivet mer eller mindre har 

misslyckats. 
 
Karin Michols rapporterade att brevduvelunchen genomfördes i 
fredags 8 mars. 
 
Elisabet Ottervald rapporterade om KPR-mötet på förmiddagen. 
Kommunen driver ett projekt Senior alert som innebär att de i 

förebyggande syfte följer upp alla som bor på särskilt boende vad 
avser risken för fall etc. Pensionärslunch kan numera ätas på 
ytterligare skolor, se bilagd broschyr. Kostnaden för trygghetslarm har 
höjts till 175 kr/månad men är ändå lägst i länet. Väldigt många 
behöver hemsjukvård, respektive vårdcentral bedömer om behov 
finns. En konferens, Innobuild, om smart sätt att bygga kommer att 
genomföras. Värdegrund och värdegaranti – all personal ska känna 

till innebörden. 
 
Elisabet Ottervald har fått brev från en medlem med anledning av 
Maciej Zamberas artiklar i Dagens Nyheter om vården i Sverige idag. 
Pia Ekström noterar detta och funderar på om ämnet kan vara 
aktuellt för en studiecirkel. 
 
Karin Michols, som ersättare för Per-Olof Odén, redovisade 
föreningens ekonomiska läge, se bilaga. 



 

 

 
§42. Planering av 
verksamheten 

 
Karin Michols delade ut programkommitténs förslag till datum och 
innehåll vid höstens månadsmöten och studiebesök, se bilaga. 
Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte tillsammans med bland annat 
datum för möte med verksamhetsansvariga, reseinformation och 
eventuell Lilltorps-dag. 
 
Karin Michols påminde om mötet för nya medlemmar 15 april 1330 i 
Nybrokyrkan, samtliga kommittéer ska vara representerade. 
 
Karin Michols redovisade tidigare beslutade datum för 
styrelsesammanträden: 8 april och 20 maj. 
 
Karin Michols föreslog datum för ytterligare styrelsesammanträden: 
17 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 11 november och 9 
december.  Beslöt styrelsen i enlighet med förslaget. 

 
Karin Michols delade ut handlingar inför distriktsstämman. Beslöt 
styrelsen att delegera till Karin Michols att besluta vilka som 

representerar föreningen. 

 
§43. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde är den 8 april. 

 
§44. Övriga frågor 

 
Kerstin Stafås redovisade läget vad avser upprustning av 
föreningens och distriktets lokal, vissa åtgärder återstår. Beslöt 
styrelsen att delegera till den utsedda gruppen att besluta om inköp 
av moderata bord. 
 
Kerstin Stafås summerade mötet imed verksamhetsansvariga i 
torsdags. Den allmänna uppfattningen var att detta möte var bättre 
än tidigare möten. 
 
Kerstin Stafås rapporterade om diskussion om föreningens synbarhet 
på mötet med verksamhetsansvariga. Beslöt styrelsen att 

arrangemang, som ej behöver föranmälan, ska genom respektive 
verksamhetsansvarigs försorg (eller den som denne delegerar till) 
anmälas till DD och FK för att införas i deras gratisspalt med notiser 
om vad som händer respektive dag, Kerstin Stafås kontaktar 
kommittéernas sammankallande. 
 
Margareta Nissby rapporterade om möjligheten att i massmedia få 
infört referat om våra genomförda arrangemang. Frågan ska 
diskuteras vid informationskommitténs möte på fredag varefter 
Margareta Nissby återkommer. 
 
Diskuterades frågan huruvida medlemmar i andra SPF-föreningar 
inom distriktet ska kunna anmäla sig till vår förenings resor på 
likvärdigt sätt som våra egna medlemmar. Beslöt styrelsen att 

delegera till expeditionskommittén och resekommittén att gemensamt 
fatta beslut i frågan, Lisbeth Lundin tar kontakt med resekommittén. 
 
Beslöt styrelsen att expeditionen håller stängt på skärtorsdagen 28 

mars. 
 



 

 

Bo Bävertoft önskade besked om redovisning av funktionärers 
epostadresser på föreningens webbplats. Beslöt styrelsen att 

förteckning över funktionärer läggs ut redovisade på pdf-fil, se bilaga. 
 
Bo Bävertoft önskade besked om ev revidering eller borttagande av 
artikel om äldreboende på vår webbplats. Kerstin Stafås och Elisabet 
Ottervald återkommer med besked till honom. 
 
Karin Michols redovisade att vid årsmötet valdes styrelse och 
verksamhetsansvariga, att välja övriga funktionärer är delegerat till 
styrelsen. Beslöt styrelsen att välja funktionärer i övrigt enligt av 

valberedningen framlagt förslag. 

 
§ 45. Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 
 

 
 
 
  
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Kerstin Stafås 
  Ordförande 


