
 

 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 12 augusti 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Bengt Ahlstrand, 
Margareta Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald samt adjungerad Erich 
Colberg. 
Ej närvarande: Pia Ekström, Per-Olof Odén och Birgitta Lindqvist 
.   

 
§94. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§95. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§96. Val av justerare 

 
Lisbeth Lundin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§97. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar, tillägg och 
strykningar. 

 
§98. Inkomna 
skrivelser 

 
Inbjudan från distriktet till Körstämma 131027 (se bilaga). 
Efterlysning av frågor till Hjärnkoll från distriktsordföranden (se 
bilaga). 

 
§99. Rapporter 

 
Karin Michols rapporterade att Seniorshopen kommer att anordna 
modevisning vid tre tillfällen i Falun i höst, vi har ju ställt in 
vår ”Lilltorpsdag”. 
 
I Per-Olof Odéns frånvaro redovisade Karin Michols 
ekonomirapporten (se bilaga). 
 
Hans Thors redovisade att KM i golf har genomförts med 45 
deltagare i fyra klasser, att kurs i hjärt-lung-räddning återkommer i 
höst 131021 och att boule-SM har genomförts på Lugnet i Falun med 
många av våra medlemmar som funktionärer. 
 
Gun Eriksson rapporterade att väntjänsten 130731 genomförde en 
sommarutflykt med 27 deltagare för våra äldsta medlemmar till 
Svedens gård och att det finns många namn på listan över 
väntjänstare – men det behövs fler, gärna män och med bil. 
 
Elisabeth Ottervald rapporterade från KPR att nya lägenheter ska 
byggas i Falun, såväl i Gamla Sockenstugan som i Böndernas hus. 
Påtalade styrelsen att det vore lämpligt om husen skulle kunna 
inrymma lägenheter speciellt avsedda för 55+. 

 
§100. 
Valberedningen har 
ordet 

 
Valberedningen hade möte 130610 angående ny medlem i 
informationskommittén, inget namn klart, och trafikkommittén, där två 
nya namn finns att föreslå. Sammankallandena i kommittéerna 
anmodas att redovisa behov av nya funktionärer, gärna med förslag 
på personer. 



 

 

 
§101. Mottagning av 
nya medlemmar 

 
Beslöt styrelsen att mottagning av nya medlemmar sker preliminärt 

14 eller 21 oktober. Påtalades att det är positivt om föreningen vid 

detta tillfälle kan företrädas av ”unga” medlemmar. 
 
§102. Planering av 
förenings- och 
styrelseutveckling 

 
Karin Michols har tillskrivit övriga tre föreningar med mer än 2000 
medlemmar för att efterhöra deras intresse för att ansöka om medel 
från förbundet för att driva ett gemensamt projekt om stora 
föreningar. Kvarnen Järfälla har svarat positivt och föreslår att vi 
träffas för ett första möte lämpligen i Enköping så att alla får lika lång 
färdväg, Nyköping har svarat att de tar upp frågan vid sitt 
styrelsemöte 130826, Eskilstuna har ännu ej svarat. Styrelsen 
beslöt att avvakta ytterligare svar. 

 
§103. Planering av 
utbildning av styrelse 
och verksamhets-
ansvariga. 

  
Beslöt styrelsen att datum för mötet blir 131024. 

 
§104. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde 130909 kl 0930. 

 
§105. Övriga frågor 

 
Lisbeth Lundin visade en prototyp till en ”pistol” för att trycka ut 
tabletter ur folieförpackningar som Milmas AB i Falun vill ha testad. 
Beslöt styrelsen att överlämna frågan till väntjänsten för beslut om 
hantering. 
 
Lisbeth Lundin redovisade ett erbjudande om att sälja 
rabattkuponger ”Restaurangtjänsten”. Beslöt styrelsen att 

föreningen ej engagerar sig i sådan försäljning. 
 
Lisbeth Lundin redovisade att resekommittén och 
expeditionskommittén gemensamt beslutat, efter delegation från 
styrelsen vid sammanträdet 130311 §44, att medlemmar i andra 
föreningar i distriktet behandlas likvärdigt med våra egna medlemmar 
vid anmälningar till resor samt att turordningen vid ”köbildning” skall 
vara 1) personligt besök på expeditionen, 2) telefonsamtal och 3) 
epost. Varje person får anmäla högst 4 personer. Beslutet innebär 
ingen förändring från tidigare praxis. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har översänt en 
broschyr ”Säkerhet i vardagen” som behandlar säkerhet för äldre och 
som kostnadsfritt kan rekvireras. Beslöt styrelsen att rekvirera 200 

exemplar. 
 
Margareta Nissby rapporterade att SPF-Nytt 2013/3 avses omfatta 
44 sidor varav 3 sidor annonser. Manusstopp 130815. Beslöt 
styrelsen att upplagan ska vara 2400 exemplar. 

 
§106. Avslutning av 
sammanträdet 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
  
 



 

 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Lisbeth Lundin 
  Ordförande 


