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Sammanträde torsdagen den 27 januari 2022-01-29 Tid:  kl 1000 

Digitalt 
 
Närvarande: Hans Thors, Per Börjesson, Bertil Eek, Mats Hiertner, 
Monica  Hillner   

1. Hans hälsar välkommen och öppnar sammanträdet  

2. Hans får i uppdrag att föra anteckningar vid dagens 
sammanträde  

 
3. Inbjudan kommer snart till friskvårdskonferens i Rättvik den 15 februari 

med föredrag av Professor Kerstin Brismar: Kost för att må bra hela livet. 

Föredraget kan följas digitalt. Hans skall försöka följa föredraget. Ingen har 

möjlighet att åka till Rättvik. 

4. I rapport från kassören av det ekonomiska utfallet 2021 visar ett utfall för 
vår kommitté på + 4712:-  

Det goda resultatet är tyvärr helt missvisande. Kostnader för aktiviteter under 

hösten 2021 har ej kommit med. Fakturorna har tyvärr inkommit sent i januari 

2022. Kostnaderna som ej kommit med uppgår till ca 35000:-  

 

5. Äskandet till budget 2022 från vår kommitté uppgick till 50000:- 

Tilldelningen är 28000:-  

Av det tilldelade anslaget har ca 35000:- förbrukats. Detta betyder att 

verksamheten  

ser ut att leda till ett kraftigt underskott . Vi fortsätter verksamheten enligt 

planeringen och följer upp ekonomin i kommande rapporter. 

6. Manusstopp för kommande  Medlemsnytt nr 1 är den 10 februari.. Monica 
skriver  om motionslotteriet och motionskort. Mats skriver om skidåkning.  
Hans  skriver om golf m.m.  

 
7. Rapporter: Långvandringarna hade som vanligt många deltagare. De är nu 

avslutade  och skidåkningen har startat med turer hittills till Sörskog, Vintjärn 

och Bergebo i Borlänge. 

Vattengymnastiken har startat med 4 grupper. 2 grupper som har tider dagtid 

kan ej starta pga smittorisken. 

Förbundsmästerskapet i skidor kommer att avgöras  på Riksskidstadion här i 

Falun den 24 februari. Alla i  

Friskvårdskommittén är engagerade med Mats Hiertner som tävlingsledare. 

 
8. Nästa sammanträde bestäms till onsdagen den 27 april på SPF-kansliet 

 



9. Avtackning: Monica Hillner som arbetat i kommittén under fyra år tackas 

för sina insatser 

då hon nu vid detta sammanträde lämnar sitt uppdrag. 

Inger Åberg som är frånvarande, lämnar sitt uppdrag tackas också för sitt 

arbete under sin tid i kommittén. 

 

10. Sammanträdet avslutas. 

 

Vid anteckningarna 

Hans 

 
 

 

 


