
 

 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 7 oktober 2013. 
 
Närvarande: Karin Michols (delvis), Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Bengt Ahlstrand, 
Margareta Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald, Pia Ekström, Per-Olof Odén 
och Birgitta Lindqvist. 
Ej närvarande: Gun Eriksson. 
 

 
§121. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§122. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§123. Val av justerare 

 
Per-Olof Odén valdes att jämte ordförande och vice ordförande 
justera dagens protokoll. 

 
§124. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg. 

 
§125. Mottagning av 
nya medlemmar 
131014 

 
Många av kommittéerna har valt att låta sig representeras av 
kommitténs yngste medlem. Ett erbjudande från Viking Line om 
gratis resa kommer att finnas tillgängligt vid mötet. 

 
§126. Planering av 
utbildning för styrelse 
och verksamhets-
ansvariga 

 
Kerstin Stafås redovisade program för mötet den 24 oktober i 
Rankhyttan och uppmanade alla förbereda sig noga. Beslöt 
styrelsen att kommittéerna ska uppmanas att komma in med förslag 
till budget (äskanden) inför styrelsens novembersammanträde. 

 
§127. Körens 
ställning och 
finansiering 

 
Diskuterades körens ställning och förhållande till vuxenskolan 
(studiecirkel) och finansiering. Beslöt styrelsen att ge Pia Ekström i 

uppdrag att utreda frågan med Vuxenskolan. 
 
§128. Seniormässa 
på Lugnet 131030-31  

 
Distriktet kommer att ha en monter där och har eventuellt behov av 
hjälp med att stå där och representera SPF. Gun Eriksson har lovat 
att ordna detta. 

 
§129. Distriktets 
konferens 131017 

 
Distriktet har en konferens för ordföranden, vide ordföranden, rese- 
och friskvårdsansvariga. 

 
§130. Information 
från Falu kommun 

  
Falu kommun har haft ett informationsmöte för ordförandena i de sex 
PRO-föreningar som finns inom kommunen. När Johnny Gahnshag 
skrev om detta på sin Facebook-sida kom en fråga om motsvarande 
information ges till övriga pensionärsorganisationer varvid Johnny 
Gahnshag svarade att de var välkomna även de. Diskuterades 
frågan. Beslöt styrelsen att ge ordföranden i uppdrag att kontakta 

kommunen och föreslå att kommunen bjuder in till ett 
informationsmöte om kommunens verksamhet för alla pensionärer, 
oavsett föreningstillhörighet, efter förebild från Avesta kommun där 
detta har varit mycket uppskattat (471 pensionärer deltog).  

  



 

 

§131. Rutiner för 
anmälan till resor mm 
 

Lisbeth Lundin rapporterade om att synpunkter inkommit på 
anmälningsförfarandet till resor mm där köande på expeditionen 
kommer före de som anmäler per telefon eller epost. Beslöt 
styrelsen att inte vidta någon åtgärd. 

 
§132. Byte av 
ordförande för 
sammanträdet 

 
Karin Michols avbröt sitt deltagande i sammanträdet och 
överlämnade ordförandeklubban till Kerstin Stafås. 

 
§133. Rapporter 

 
Friskvårdskommittén. Hans Thors rapporterade att  

 falubowlarna återigen varit framgångsrika vid RM i bowling, 
tre guldmedaljer och ett brons 

 i kommunserien i boule var tre av fyra lag i finalen från 
föreningen, de placerade sig som etta, tvåa och trea. 

 Motionera-Mera-lotteriets dragning har genomförts. 

 Kursen Säkrare Seniorer har fått 14 anmälningar och kommer 
att genomföras. 

 
Programkommittén. Birgitta Lindqvist rapporterade att 

 två studiebesök under hösten är övertecknade. Besöken 
innebär viss kostnad som föreningen står för eftersom detta 
inte utannonserats i förväg. 

 månadsmötet Färg och form i Dalarna utgår och ersätts av en 

föreläsning om utgrävningarna i kvarteret Falun Västra (vid 
Egnellska). 

 
Studiekommittén. Pia Ekström rapporterade att nästan alla 
utannonserade kurser kommit igång, det är kö på vissa. Guldkant på 
tillvaron är populär, eventuellt blir den dubblerad. 
 
Kerstin Stafås rapporterade från ett besök på stadsbiblioteket om e-
böcker mm. Biblioteket erbjuder var och en egen personlig 
handledning under en timme angående utnyttjande av tekniska 
digitala hjälpmedel. Hon tar kontakt med biblioteket för att kunna 
införa en notis om detta i SPF-Nytt och på vår webbplats. 
 
KPR. Elisabet Ottervald rapporterade att 

 det nya omsorgsboendet på Galgberget beräknas öppnas 1 
mars i stället för 1 december. 

 kommunen har ett stödteam inom demensområdet. 

 på Smedjan kan även icke-boende äta mat för 65 kr, anmälan 
i förväg erfordras. 

 tidningsartikel om nedskärningar inom Nattpatrullen är lite 
överdrivna, det handlar om att man är en i stället för två. 
Förhandlingar pågår med facket. 

 ”Bättre liv för sjuka äldre” är ett projekt som pågår. 

 Förslag till cykelplan har kommit på remiss. Förslaget 

överlämnades till Trafikkommittén. 
 
Ekonomi. Per-Olof Odén redovisade föreningens ekonomi, se bilaga. 
 
Informationskommittén. Margareta Nissby rapporterade att nästa 
nummer av SPF-Nytt kommer ut i månadsskiftet november-
december, manusstopp 7 november. Förslag till produktionsplan för 



 

 

2014 skickas på remiss till studie- och resekommittéerna. 

 
§134. Nästa 
sammanträde 

 
Nästa sammanträde 11 november 09.30. 

 
§135. Övriga frågor 

 
Kerstin Stafås, Birgitta Lindqvist och Bo Bävertoft reser till Eskilstuna 
den 8 oktober för att träffa SPF-föreningar i Eskilstuna, Järfälla och 
Nyköping och diskutera gemensamma frågor. 

 
§136. Avslutning av 
sammanträdet 

 
Kerstin Stafås avslutade sammansträdet. 

 
  
 
 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols           Kerstin Stafås            Per-Olof Odén 
  Ordförande            Vice ordförande 


