
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 17 juni 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Bengt Ahlstrand, 
Margareta Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald samt Per-Olof Odén. 
Ej närvarande: Pia Ekström och Birgitta Lindqvist 
.   

 
§79. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§80. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§81. Val av justerare 

 
Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§82. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar, tillägg och 
strykningar. 

 
§83. Inkomna 
skrivelser 

 
Diplom med tack från förbundet för föreningens framgångsrika 
rekryteringsarbete 2012, femte pris i grupp 4, dvs föreningar med 
mer än 1000 medlemmar. 
 
Från Torsten Löfgren (se bilaga) som påtalar en stor brist och stort 
behov av kompetens inom dataområdet hos många äldre. 
Diskuterade styrelsen om det kan vara lämpligt att vid ett 
månadsmöte ge en kort introduktion om vad det finns för möjligheter 
att nyttja dator och internet, surf, epost, facebook, instagram, twitter 
och om man ”behöver” detta eller ej och information om var man kan 
hitta utbildning. 
 
Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde. 
 
Tackkort från tre personer för uppvaktningar och kondoleanser. 
 
Fråga från Ingalill Bergvall i Resekommittén om datum för 2014 års 
årsmöte – se nedan. 
 
Presentbrev från Viking Line till nya medlemmar som kan delas ut vid 
möte för nya medlemmar i höst. 

 
§84. Utnämning av 
rekryteringsansvarig 

 
Styrelsen beslöt att utse Kerstin Stafås till rekryteringsansvarig, 

vilket innebär att hon är föreningens kontaktperson i frågan. 
 
§85. Rapporter 

 
Karin Michols har representerat föreningen vid ett möte angående 
Falu Demokrativecka 2013. 
 
Karin Michols har närvarit vid Inge Rehlefors begravning. 
 
Per-Olof Odén redovisade föreningens ekonomiska läge, se bilaga. 
Elisabet Ottervald rapporterade om KPR-möte 20130610: 

 Verksamheten på Korsnäsgården bedrivs som intraprenad. 



 

 

 Remiss angående Kvarteret Falun Västra, inga synpunkter. 
Förslag finns att ett vård- och omsorgsboende lokaliseras dit. 

 Hemsjukvårdens kostnad var tidigare 150 kr/gång inklusive 
högkostnadsskydd, när kommunen har övertagit 
verksamheten har reglerna ändrats, bättre för en del, sämre 
för andra. 

 En översyn görs av utlånade handikapphjälpmedel, tex 
rullstolar, som ej används. 

 En eventuell träffpunkt i centrala Falun för personer som 
vårdar anhöriga utreds. 

 Kommunens matdistribution har höjt kostnaden till 65 kr. 

 Inobild är ett EU-projekt för att i samarbete med Norge 
komma på nya idéer. 

 Ett nytt vård- och omsorgsboende på Galgberget ska vara 
inflyttningsklart före nyår. 

 Ny MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) är Helena 
Sandberg. 

 
Gun Eriksson och Elisabet Ottervald rapporterade från distriktets 
konferens för väntjänst och KPR. 

 
§86. ”Lilltorpsdagen” 

 
Hans Thors redovisade läget beträffande olika lokaler och kostnader 
mm. Styrelsen beslöt att göra ett års paus med detta arrangemang, 
dvs någon ”Lilltorpsdag” arrangeras inte under 2013. 

 
§87. Mottagning av 
nya medlemmar 

 
Karin Michols pratar med Programkommittén om lämpligt datum, 
sannolikt 14 eller 21 oktober. 

 
§88. Konferens för 
styrelse och 
verksamhets-
ansvariga i höst 

 
Styrelsen beslöt att ge arbetsutskottet i uppdrag att planera 

konferensen. 

 
§89. Planering av 
förenings- och 
styrelseutveckling 

 
Kerstin Stafås redovisade bakgrunden, se föregående protokoll. 
Styrelsen beslöt att ge den tillsatta arbetsgruppen i uppdrag att ta 

kontakt med de övriga föreningarna för att tillsammans med dem till 
förbundet göra en gemensam ansökan om medel. 

 
§90. Vår medverkan i 
demokratidagarna 

  
Styrelsen beslöt att föreningen inte engagerar sig i 

Demokratidagarna. 
 
§91. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde 8 augusti 2013. 

 
§92. Övriga frågor 

 
Distriktet vill besöka oss, Borlänge, Svärdsjö-Enviken och Husby vid 
ett lämpligt tillfälle i höst. Förslag: 2 eller 3 oktober. 
 
Uppgiften om att Bengt Ahlstrand i mån av tid ställer upp och hjälper 
medlemmar som har datorproblem bör publiceras även i SPF-Nytt.  
 
Lisbeth Lundin föreslog att regler för anmälningar till resor och 
studiebesök ändras så att varje person högst får anmäla två personer 
(tidigare fyra) och att anmälningar ska ske genom besök eller telefon, 
dvs ej genom epost. Styrelsen beslöt att ge resekommittén och 



 

 

Expeditionskommittén i uppdrag att till styrelsen redovisa ett 
gemensamt förslag till beslut. 
 
Ingalill Bergvall har påtalat att en resa med Birka Paradise 11-12 
februari 2014 kan komma att kollidera med årsmötet. Årsmötet kan 
trots detta komma att hållas den 12 februari 2014. 

 
§93. Avslutning av 
sammanträdet 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
 
 
  
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gun Eriksson 
  Ordförande 


