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Medlemsantalet ökade med 1,47% till 2.412. Antalet nyregistrerade medlemmar 

var 177. Under året har 93 medlemmar lämnat föreningen av annat skäl än döds-

fall eller avflyttning från orten. 

 Medlemsavgiften var 230 kr, varav till förbundet 130 kr och till distriktet 

20 kr. Föreningens del av medlemsavgiften sänktes med 20 kr. 

 Driftsproblemen i det centrala nya medlemsregistret har under året i allt 

väsentligt blivit lösta.  

 

Samtalen med Falu kommun och PRO Falun angående ”Seniorernas hus” fort-

satte. Trygghetsboendegruppen arbetade vidare. IT-hjälpen förstärktes till tre 

personer. Föreningen medverkade vid Å-festen, i kommunens aktivitetsmässa 

och i 60+-mässan.  

 

Vid årsmötet valdes Anders Sätterberg till ny ordförande.  

 – En organisation med delegerat ansvar för olika kommittéer skapar ett brett 

engagemang hos flera medlemmar och borgar för ett utbud av många aktiviteter 

och arrangemang. Jag hoppas att tillsammans med styrelsen kunna stödja och 

utveckla vårt gemensamma arbete, sade Anders Sätterberg. 

 – Jag vill tacka för förtroendet att ha fått vara ordförande i en mycket livaktig 

och fantastisk förening, sade avgående ordföranden Herbert Carlén.  



 

 

 

Kommunala Pensionärsrådet, KPR, är numera organisatoriskt knutet till kom-

munstyrelsen. SPF-ombuden i rådet har besökt äldreboendet Daljunkaregården 

och deltagit i referensgruppen för anhörigvårdare, i måltidsrådet, i arbetsgruppen 

för medborgardialog om välfärdsteknik, i förbundskonferens om att minska 

ensamhet samt i distriktets inspirationsdagar för KPR- och LPR-ombud. 

Ärenden som behandlats: Trygghetsboendegruppens arbete, boendeplanen 

för äldre och brukarrevision vid vård- och omsorgsboendet Hälsingebacken. 

KPR har kritiserat förra årets undermåliga snöröjning och halkbekämpning och 

efterlyst nolltaxa för pensionärer på bussar under lågtrafik samt påpekat att be-

manningen i äldreomsorgen inte får försämras när de statliga stimulansmedlen 

inte längre betalas ut.  

 

Flera av de frågor som avhandlas i Patientråden förs vidare till KPR och LPR 

(Landstingets Pensionärsråd). Framkomlighet på telefon, äldresjuksköterska och 

användandet av egenvårdsremiss har diskuterats.  

 

Utöver årsmötet har åtta medlemsmöten hållits, alla i Nybrokyrkan, med sam-

manlagt över 800 deltagare. Föreningen har bjudit på kaffet vid medlems-

mötena. På programmet har stått Kontanthantering i glesbygd, Region Dalarna, 

Testamente och generationsskifte, Gamla veckotidningar, Kyrkogårdar, Vår-

mode och Musikquiz. 

 Andra arrangemang med tillsammans mer än 200 deltagare har varit besök 

hos Svenska Skidspelen, Athena Nordic, Gruvmuseet, Ambulanssjukvården, 

Silverhyttan, Dalarnas Tidningar, Residenset och i Kopparstadens visnings-

lägenhet samt pubbesök med musikquiz. 

 Vårlunchen förlades till Skedvibröd. 

 Elva lästipsträffar har arrangerats med 10-15 deltagare varje gång och 

fortsatte även under sommarmånaderna.  

 

Under året genomfördes 17 resor med sammanlagt omkring 700 deltagare. 

Utlandsresor: Finland med Höga kusten, Oslooperan och Svenska teatern i 

Helsingfors samt den traditionella julbordsresan till Mariehamn. Teaterresor: 

Glada Änkan och My Fair Lady i Stockholm, Caprice i Lindesberg. Inrikes 

resor: Bohuslän, Inlandsbanan, shoppingresa till Stockholm, fondueafton vid 

Romme Alpin, Taxinge slott, Husbyringen, Ingmarsspelen, Västerdalarna 

(hemlig resa), lunchkryssning på Siljan samt Wålstedts i Dala-Floda. En resa 

ställdes in på grund av för få anmälningar. 

 Expeditionskommittén konstaterar att webbanmälningar till resor fungerar 

väldigt bra.  

 

Kursverksamheten har varit omfattande. 115 kulturprogram, cirklar/kurser har 

erbjudits. 49 cirklar har genomförts. Antalet unika cirkeldeltagare var 354. 



 

 

32 kulturprogram har genomförts, flera av dem i samarbete mellan Vuxenskolan 

och andra kommittéer. 

 

Friskvårdsverksamheten har under året omfattat boule, bowling, golf, skogs-

vandringar, rygg- och vattengymnastik, längdskidåkning, stavgång, skridsko-

åkning och Motionera Mera-lotteriet. 

 Boulegruppen är mycket aktiv och deltar i olika tävlingar.  

 Bowlinggruppen har spelat i två olika hallar och deltagarantalet har ökat. 

I SPF-mästerskapen på riksplanet noterades fina framgångar. Föreningen an-

ordnade förbundsmästerskapet i bowling, som blev en stor arrangörsframgång.  

 Gemensam stavgång har företagits varje vecka vår och höst. 

 Fjorton skidutflykter har gjorts under vintern, bl a till Mora för att åka i 

Vasaloppsspåren. Skidgruppen deltog också i StafettVasan.  

 Under november och december gjordes sju långvandringar med många 

deltagare. 

 För trettonde året i följd har golfkurser genomförts. Fortsättningskurserna 

samlade 33 deltagare och nybörjarkursen 6 deltagare. För scramblespelet har 

intresset varit stort, som mest 57 spelare. Årets klubbmästerskap i golf, det 

trettonde i föreningens historia, samlade 59 deltagare. Tre medlemmar tävlade i 

SPF-Riksgolfen. 

 Skogsvandringarna fortsatte för sextonde året i rad, med elva vandringar 

med i snitt 19 deltagare. Fördelningen kvinnor/män är numera relativt jämn.  

 För vattengymnastiken har intresset varit stort med sex grupper i gång. 

Funktionell träning (tidigare kallad lättgympa) och mjukgympa samlade 23 

respektive 28 deltagare. 

 Pensionärsskridsko på Lugnet startade i november.  

 Motionslotteriet har under året pågått i en period med sammanlagt 116 del-

tagare, samma antal som föregående år.  

 

Trafikkommitténs framtida roll har diskuterats. Frågorna kring kollektivtrafik 

och övriga frågor hanteras i fortsättningen inom KPR där Trafikkommittén har 

en suppleantplats.  

 

Falu SPF-kör hade vid årets slut 48 sångare och framträdde vid ett tiotal till-

fällen, bland annat vid föreningens möten i Nybrokyrkan, i Kristine kyrka och 

vid vård- och omsorgsboenden, samt medverkade i tävlingen ”Körslaget” i Boda 

missionshus. Vartannat år inbjuder Daladistriktet till körstämma i Kristinehallen. 

Fem SPF-körer deltog denna den nionde gången. Liksom tidigare stod Falu SPF-

kör för arrangemanget.  

 

Väntjänstkommittén har medverkat i aktivitetsträffar och i söndagskaféer på 

Britsarvsgården. Lördagskaféerna på Björken har fått fortsätta men under hösten 

endast en lördag i månaden. De äldre medlemmarna inbjöds till sommarutflykt 

till Gullnäsgården. Gemensamma fredagsluncher har anordnats varje månad.  



 

 

 

Medlemsbladet har under året utkommit med fyra nummer. Under året har för-

eningen sökt och erhållit utgivningsbevis för MedlemsNytt och anmält förening-

ens ordförande Anders Sätterberg som ansvarig utgivare. Annonsintäkterna har 

ökat.  

 Många notiser och reportage om föreningens verksamhet har blivit införda i 

Falu-Kuriren, DT-webben, och på Seniorens webbplats under ”Landet runt”. 

 Föreningens webbplats har regelbundet uppdaterats med information om 

kommande aktiviteter och referat från genomförda sådana. På föreningens 

Facebooksida har information om kommande aktiviteter publicerats liksom 

notiser om genomförda aktiviteter med länk till referat på vår webbplats. Vid ett 

antal tillfällen har även notiser från förbundets Facebooksida delats på 

föreningens sida. Under året har QR-kod till föreningens webbplats respektive 

Facebooksida införts i MedlemsNytt. 

 Gruppmejl med aktuella meddelanden till medlemmar med e-postadress har 

minskat till drygt 40 (föregående år drygt 50). Antalet e-postadresser i med-

lemsregistret har ökat från ca 1700 till ca 1750. Medlemmar utan dator erbjuds 

motsvarande information genom grupp-SMS till mobiltelefonen. 

 MedlemsNytt distribueras av 62 brevduvor, som under året delat ut drygt 

6800 MedlemsNytt till medlemmar och offentliga inrättningar. Drygt 900 Med-

lemsNytt har skickats genom PostNord. Antalet som skickats med post har för 

varje utgivning minskat. 

 Utskick från föreningen av MedlemsNytt för rekrytering av medlemmar har 

inte skett under 2018.  

 


