
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 31 januari  2011 

 

Närvarande             Karin Michols, Barbro Andréason Bengt Ekström , Pia Ekström, 

                                Gun Eriksson Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Per-Olof Odén, Kerstin 

                                Stafås, Hans Thors 

Ersättare                  Bo Bävertoft (delvis), Ingvar Mårtensson             

Övriga:                    Martin Eriksson (delvis), Ulf Lundqvist, Allan Magnusson 

 

§ 15  Öppning          Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols 

 

§ 16  Justerare          Pia Ekström utsågs  att  jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 17 Dagordningen   Dagordningen godkändes med  tillägg  övriga frågor: 

                                 ”Karlar ,Grabbar ,Kompisar”, S:t Lukasstiftelsen, kurs i hjärt- och 

                                  lungräddning, väntjänstrapport, sponsring av föredrag, distriktsmöte.. 

.          

§ 18 Föregående       Protokollet från  föregående sammanträde  2011-01-17 lades till 

        protokoll           handlingarna. 

 

§ 19 Inkomna            * Ett antal reseföretag erbjuder sina tjänster. 

        skrivelser           * Dalarnas forskningsråds möte 23 mars enligt föregående protokoll 

                                     § 5. Någon från KPR kommer att delta samt någon från Väntjänsten. 

                                     Anmälan senast 1 mars. 

* Remissvar angående samgående SPF-SPRF har skrivits av Rune   

                                      Karlsson. Mycket bra anser styrelsen. 

§ 20 Valberedningen  Allan Magnusson rapporterade att valberedningen var klar med sitt 

                                   arbete och överlämnade namnlistor som skall föreläggas årsmötet. 

                                   Sekreterareposten tas av Bo Bävertoft. Ny i styrelsen blir Ingrid Klärke, 

                                   som även föreslås som Programkommitténs sammankallande. 

  .                                Till ny ledamot i Valberedningen kommer styrelsen att föreslå Birgitta 

                                   Klahr.. 

 

§ 21 Inför årsmötet  a. Verksamhetsberättelsen genomgicks och underskrevs. 

                                 b. Förslag till medlemsavgift 2012. Föreningens är 85 kr vartill 

                                     kommer avgifter till förbund och distrikt, som för 2011 

                                     är 110 kr resp.20 kr. men ej bestämda för 2012. 

c  Föredragningslistan klar. 

                                 d. Avtackningar.   

                                     Bengt Ekström, Harriet Engström, Lars-Göran Carlson och Ulf 

                                     Lundqvist får sedvanliga presentkort till ”Läkare utan gränser”   

                                     och/eller Cancerfonden 

                                  e. Annons införs i Falukuriren 14/2. Kallelse har skett i SPF-NYTT 

 

§ 22 Verksamhets-    Verksamhetsplaneringen genomgicks vid föregående sammanträde. 

         planering           Seniordagen som skall ersätta Lilltorpsdagen blir preliminärt på    

                                   Folkets Hus. Hans Thors undersöker kostnad. Beslut senare.   

                                   Energimässa 17/4 behandlas på marsmötet. 

 

§ 23  Brevduve-         Brevduvor, kommittén för SPF-NYTT samt expeditionsgruppen  bjuds 



          lunch                på lunch 25/2 ( preliminärt) 

 

§ 24   Nästa samman- Nästa sammanträde är 14/3 kl 14.00 

          träde                 Fastställdes höstens möten : 14/9, 12/10, 9/11, och 14/12. 

  

§ 25  Övriga frågor    * Gustaf Lagerby meddelade att Sven-Erik Ejeborg vill vänta med 

                                      studiecirkeln för”Karlar ,Grabbar, Kompisar”.till hösten. 

                                    *Gun Eriksson meddelade att Björken nu är igång. Öppet t.o.m.9/5.   

                                      Många vill vara med i Väntjänsten. Kravet är då att man är medlem i 

                                      SPF bland annat med anledning av försäkringsfrågorna. 

 

                                     Sjukgymnaster vill tala för sin sak på månadsmöte. Det finns många 

                                      team och de får annonsera sin verksamhet på annat sätt. 

                               

                                   * Barbro Andréason hade fått förfrågan om sponsring av ett föredrag 

  om Afrika, I vulkanens skugga, av författaren Myrenberg. Avslås! 

 

* Hans Thors meddelade att Åke Bäck från S:t Lukasstiftelsen erbjuder 

                                      sig att presentera och marknadsföra verksamheten på ett styrelsemöte 

                                      och ev ett månadsmöte. Förslag styrelsemötet 14/3. 

 

* Distriktsmöte på Klockargården 23/3. Vi har nio deltagare : 

   Karin  Michols,  Barbro Andréason, Per-Olof Odén, Kerstin Stafås,   

                                      Lisbeth Lundin, Pia Ekström, Gun Eriksson, Ingvar Mårtensson, Bo 

                                      Bävertoft .Ersättare: Elisabeth Osterman. 

                                 

§ 26 Avslutning          Ulf Lundqvist uttalade en eloge till vår kassör, som gjort ett förnämligt 

                                    arbete med att sköta våra finanser. 

                                    Karin Michols tackade för visat intresse och mötet avslutades. 

 

                                      Vid protokollet 

 

                              

                                      Bengt  Ekström 

                                      Sekreterare                               

                                                                          Justeras: 

 

 

                                                                     Karin Michols                      Pia Ekström 

                                                                     Ordförande 

 


