
 

 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 9 september 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Margareta Nissby, 
Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald, Pia Ekström, Per-Olof Odén och Birgitta 
Lindqvist. 
Ej närvarande: Bengt Ahlstrand  
.   

 
§107. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§108. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§109. Val av justerare 

 
Margareta Nissby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§110. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg. 

 
§111. Inkomna 
skrivelser 

 
Från Dalateatern om offentliga kostnadsfria repetitioner. 
 
Från Falu kommuns omsorgsnämnd för KPR:s arbetsutskott om 
projektet Innobuild på Korsnäsgården 12 september 09.30 
 
Kallelse till KPR den 26 september. 

 
§112. Rapporter 

 
Karin Michols har pratat med valberedningens ordförande, de arbetar 
med nytt namn till Informationskommittén, till Trafikkommittén har de 
hittat två namn. 
 
Hans Thors och Karin Michols rapporterade båda att SPF Falun 
enligt tidningsannons ska medverka i Seniormässan på Lugnet 30-31 
september, kostnad 5800 kr. Föreningen har inte fattat något beslut 
om att delta och vi har inte anmält oss. Karin Michols kollar om 
distriktet kommer att delta. 
 
Per-Olof Odén rapporterade om föreningens ekonomiska läge, se 
bilaga. 
 
Hans Thors rapporterade från Friskvårdskommittén att fyra 
medlemmar har deltagit i Riksmästerskapen i golf samt att 
vattengympa i höst kommer att bedrivas i tre grupper. Det finns kö 
men inte tillräckligt många för att starta en fjärde grupp. 
 
Hans Thors rapporterade att många Motionera-Mera-kort har 
inkommit till expeditionen. 
 
Birgitta Lindqvist rapporterade att Programkommittén och 
Kulturkommittén har samrått angående rågången mellan 
kommittéerna, två av medlemmarna i kulturkommittén avser att avgå 
vid årsmötet. 



 

 

 
Pia Ekström rapporterade från Studiekommittén att en inbjudan har 
kommit från Förbundet att delta i en kurs för att bli ledare för Passion 
för livet, se bilaga. Beslöt styrelsen att information läggs ut på vår 
webbplats och i gruppmejl, anmälan till Pia Ekström. 
 
Elisabet Ottervald rapporterade att en inbjudan har kommit från 
Högskolan Dalarna om utbildning till brukarrevisorer. Beslöt 
styrelsen att information läggs ut på vår webbplats och i gruppmejl. 

 
§113. Mottagning av 
nya medlemmar 

 
Beslöt styrelsen att mottagning av nya medlemmar sker 14 oktober 
13.30. Inbjudan skickas per epost till de medlemmar som har 
redovisat epostadress. 

 
§114. 
Distriktskonferens i 
Falun 

 
Distriktet möter 2 oktober föreningarna i vår region för att diskutera 
bland annat vård och omsorg och ålderism. Beslöt styrelsen att 

föreningen företräds av Karin Michols, Kerstin Stafås, Elisabeth 
Ottervald, Margareta Nissby och Gun Eriksson. 

 
§115. Planering av 
förenings- och 
styrelseutveckling 

 
De andra tre stora föreningarna, Kvarnen Järfälla, Eskilstuna och 
Nyköping är intresserade. Eskilstuna inbjuder övriga föreningar till ett 
möte 8 oktober hos dem. Beslöt styrelsen att delta i projektet och i 
detta möte genom Karin Michols, Birgitta Lindqvist, Bo Bävertoft och 
Kerstin Stafås. 

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

  
Mötet genomförs 24 oktober som heldagsmöte på Rankhyttan. Halva 
dagen ägnas åt ekonomi, varvid Per-Olof Odén och Bengt Ahlstrand 
tar fram lämpligt material, andra halvan åt styrelse- och 
verksamhetsutveckling. 

 
§117. Månadsmöten 
 

 
Ska vi ha information om kommittéernas verksamhet vid 
månadsmötena? Beslöt styrelsen att det ska vi ha. Vid 
månadsmötet 11 september ska broschyren Säker Senior finnas för 

utdelning. 
 
§118. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde 7 oktober kl 0930. 

 
§119. Övriga frågor 

 
Lisbeth Lundin redovisade ett brev från Rädda Barnen angående 
läxhjälp på Britsarvet där de ville ha hjälp att anskaffa fler läxhjälpare. 
Beslöt styrelsen att ärendet var angeläget men att vi på vår 

webbplats och i våra gruppmejl inte ska ge utrymme för aktiviteter 
som bedrivs av andra föreningar. 
 
Gun Eriksson rapporterade att Falu kommuns kvalitetsvecka 
genomförs den 20-21 november, Väntjänsten ansvarar för vårt 
deltagande. 
 
Margareta Nissby rapporterade att SPF-Nytt 2013-3 har utkommit. 
Enbart positiva synpunkter framfördes. 
 
Hans Thors konstaterade att ett flertal andra SPF-föreningar i 
Dalarna inleder hösten med en ”höstupptakt” och framförde ett 
förslag att vi borde fundera över om vi ska arrangera en sådan och 



 

 

hur den nu ska se ut, den sk Lilltorpsdagen är ju i år inställd. Beslöt 
styrelsen att arbetsgruppen för styrelse- och verksamhetsutveckling 

får i uppdrag att ra fram förslag. 
 
En uppdaterad attestlista sändes runt för undertecknande. 

 
§120. Avslutning av 
sammanträdet 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
  
 
 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Margareta Nissby 
  Ordförande 


