
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 20 maj 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Pia Ekström, 
Bengt Ahlstrand, Margareta Nissby, Hans Thors (delvis), Birgitta Lindqvist, Bo Bävertoft, 
Elisabet Ottervald samt adjungerad Erich Colberg (delvis). 
Ej närvarande: Per-Olof Odén. 
.   

 
§63. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§64. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§65. Val av justerare 

 
Bengt Ahlstrand valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§66. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg. 

 
§67. Inkomna 
skrivelser 

 
Karin Michols tackde för uppvaktning på sin 80-årsdag. Maud Nilsson 
tackade via Lisbeth Lundin för uppvaktning. 
 
Skrivelse från Bo-Erik Ahlbäck med synpunkter på 
anmälningsförfarandet vid resor. Ingalill Bergvall har svarat och 
redovisat de beslut som styrelsen tidigare har fattat. 
 
Föreningen har i rekryteringstävling erhållit pris på 2000 kr och 150 kr 
blomstercheckar. 
 
Inbjudan till SPF Orsas 40-åesjubileum. Karin Michols har skickat 
300 kr till Läkare utan gränser som uppvaktning. 

 
§68. Rapporter 
  
 

 
Ekonomi: Karin Michols, som ersättare för Per-Olof Odén, redovisade 
föreningens ekonomiska läge, se bilaga. 24 personer har inte betalt 
medlemsavgift. Birgitta Lindqvist rapporterade att Programkommittén 
kommer att överskrida sin budget för året. 
 
Friskvård: Hans Thors redovisade att fortsättningskurs i golf pågår 
med 20 deltagare, ingen nybörjarkurs. Utomhusverksamheten i boule 
är flyttad till Norslund. 
 
KPR: Elisabet Ottervald rapporterade från SPF-konferens i 
Gävle ”Stärkt inflytande i kommuner och landsting”, cirka 100 
deltagare. Ingrid Melin kommer att skriva ett referat från dagen. 
130615 är utpekad som en speciell dag för ”Våld bland äldre”. 
 
Information: Margareta Nissby rapporterade att SPF-Nytt 2013-2 är 
under tryckning och kommer att delas ut 28-31 maj. 
 
Väntjänsten: Gun Eriksson rapporterade från möte med 
Referensgruppen för anhörigstöd. Kafé Björken är avslutat för våren, 



 

 

startar på nytt den 14 september, lördagar även i höst. 

 
§69. Valberedningen 
har ordet 

 
Valberedningen föreslog att Helena Norberg väljs till ordinarie revisor. 
Styrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Arbete 

pågår med Trafikkommittén, medlemmarna är osäkra på kommitténs 
uppgifter. Arbete pågår med Informationskommittén. 
 
Margareta Nissby meddelade att Inger Ågren-Grundelius hoppar av 
Informationskommittén, vilket kan innebära att den eftersökte nye 
medlemmen för extern information även kan komma att få 
skrivuppgifter internt. 
 
Vi tidigare möte påtalades att PG Bjurman som har hjälpt till vid 
behov som IT-expert inte är formellt vald. Beslöt styrelsen att något 
val inte behövs, expeditionen kan ändå anlita honom vid behov. 
 
Erbjöd sig Bengt Ahlstrand att i mån av tid idéellt ställa upp och 
hjälpa medlemmar som har problem med sin dator etc. Erbjudandet 
läggs ut på föreningens webbplats och i gruppmejl. 

 
§70. ”Lilltorpsdagen” 

 
Hans Thors redovisade att Friskvårdskommittén undersökt olika 
alternativ till lokal: Lilltorpet 1000 kr, Magasinet 11450 kr, 
Lugnetkyrkan cirka 11000 kr (110 kr/person inklusive kaffe och kaka), 
Folkets Hus 3000 kr. Friskvårdskommittén arbetar vidare med frågan. 

 
§71. Mottagning av 
nya medlemmar 

 
Frågan hänsköts till nästa sammanträde. 

 
§ 72. Distriktets 
konferens den 16 maj 

 
Se nästa paragraf, Planering av förenings- och styrelseutveckling. 

 
§ 73. Planering av 
förenings- och 
styrelseutveckling 

 
Karin Michols rapporterade om diskussioner vid distriktets konferens 
den 16 maj, konstaterade att vår förening är så stor att den har föga 
gemensamma ”problem” med övriga föreningar i distriktet och 
föreslog att föreningen bör samarbeta med övriga stora föreningar 
(sex stycken med fler medlemmar än 2000)  i dessa 
utvecklingsfrågor och tillsammans med dem äska utvecklingspengar 
från förbundet för att driva detta. Beslöt styrelsen att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av Karin Michols, Kerstin Stafås 
(sammankallande), Birgitta Lindqvist och Bo Bävertoft för att driva 
frågan. 

 
§74. Vår medverkan i 
kvalitetsdagarna i 
november 

 
Väntjänsten ställer upp. 

 
§75. Vår medverkan i 
demokratidagarna 

  
Frågan hänsköts till nästa sammanträde. Se Falu kommuns 
webbplats http://www.falun.se/demokrativeckan . 

 
§76. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde 130617. 

 
§77. Övriga frågor 

 
Hans Thors rapporterade att inget har hörts från distriktet beträffande 
Hjärnkoll. 

http://www.falun.se/demokrativeckan


 

 

 
Sedan tidigare betalar nya medlemmar, som blivit medlemmar efter 1 
juli, halv avgift första året. Beslöt styrelsen att halv avgift innebär 
120 kr. 
 
Inge Relefors har avlidit. Beslöt styrelsen att, i enlighet med beslut 

från den 22 augusti 2011 hedra honom med en gåva till Läkare utan 
gränser. 

 
§78. Avslutning av 
sammanträdet 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
 
 
  
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Bengt Ahlstrand 
  Ordförande 


