
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 14 mars 2011. 
 
Närvarande: Karin Michols, Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Ingrid Klärcke, 
Gustav Lagerby, Lisbeth Lundin, Ingvar Mårtensson och Kerstin Stafås. 
Övriga: Allan Magnusson, Åke Bäck och Sven Haglöf (samtliga delvis) 
 

 
§28. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§29. Sankt Lukasstiftelsen 

 
Åke Bäck och Sven Haglöf gav information om Föreningen 
S:t Lukas och dess verksamhet. Pia Ekström tar upp ett 
resonemang i Kurskommittén om eventuell samverkan. 

 
§30. Val av justerare 

 
Lisbeth Lundin valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§31. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med viss ändring av ordningen. 

 
§32. Föregående protokoll 

 
Protokollen från sammanträdet 110131 och det 
konstituerande sammanträdet 110216 lades till handlingarna. 

 
§33. Inkomna skrivelser 

 

 Tackkort har inkommit från PO Odén och Bengt 
Ekström. 

 Städning av lokalerna sker en 
tisdagseftermiddag i varje månad, nästa gång 110329. 

 Ett utkast till avtal med Viking Line finns sedan 
ett bra tag, men oklarheter i formuleringar med tanke på att 
avtalet är avsett att tecknas med föreningen och inte 
distriktet. 

 SJ erbjuder 50% rabatt på vissa avgångar för 
medlemmar i SPF Falubygden, se redovisning på 
webbplatsen. 

 
§34. Rapporter 

 

 Ekonomi: I kassörens frånvaro redovisade 
ordföranden föreningens ekonomiska ställning, se bilaga. Alla 
medlemmar utom 60 har redan betalt medlemsavgift för 2011. 

 KPR: Ordföranden och Kerstin Stafås 
rapporterade från möte med KPR tidigare under dagen. En 
utredning pågår om multisjuka äldre, en kartläggning görs i 
Falun, Avesta och Hedemora. 2011 är ”matår”, en ny dietist 
har anställts som bl a ska kartlägga måltidssituationen och 
stödja de som bor hemma. Kerstin Stafås ger en rapport till 
nästa nummer av SPF-Nytt. KPR-gruppen gör en ”turné” till 
olika boenden och pratar med personalen där. 
Omvårdnadsnämnden tar kontakt med alla som fyllt 75 och 
erbjuder samtal om eventuella behov, alla som fyllt 80 får 
hemtjänst utan särskild prövning  - men får betala för det. 

  



 
§35. Utvärdering av 
årsmötet 

Vid nästa årsmöte bör en person, med mikrofon, avdelas att 
sitta vänd mot åhörarna för att uppmärksamma om någon vill 
ställa en fråga eller göra ett inlägg. Variation av underhållning 
kan vara av värde. 

 
§36. Distriktsstämman 

 
Deltar gör Karin Michols, Barbro Andréason, Gun Eriksson, 
Elisabet Osterman (ersätts ev av Lars-Inge Bäckström), 
Kerstin Stafås (ersätts ev av Ingrid Klärcke), Lisbeth Lundin, 
Pia Ekström, Ingvar Mårtensson och Bo Bävertoft. 

 
§37. Mottagning av nya 
medlemmar 

 
Hittills har 15 personer anmält sig till mottagningen, 110331 
13.30, anmälningar senast 110322. 

 
§38. Sammanträde med 
verksamhetsledarna 

 
Kallelse till sammanträdet 110317 13.00 har gått ut. 

 
§39. Hedersmedlemmar 
och utmärkelser 

 
Enligt stadgarna har föreningen möjlighet att utdela 
hedersmedlemsskap och utmärkelser i form av 
miniatyrstandard eller silvernål, - hänge eller –brosch. SPF 
Enviken-Svärdsjö har nyligen utdelat 22 st. Diskuterades om 
detta kan vara aktuellt för föreningen inför nästa årsmöte. 
Inget beslut fattades, hålls i åtanke. 

 
§40. Nästa månadsmöte 

 
Månadsmötet äger rum 110316 13.30, stadsarkitekt Per 
Grundström talar om aktuella stadsbyggnadsprojekt i Falun. 
Annons införd, dålig stavning i FK ger 20% rabatt på 
kostnaden. 

 
§41. Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 110411 09.30. 

 
§42. Övriga frågor 

 

 Allan Magnusson om nya medlemmar och nya 
kommittémedlemmar: Den reviderade blanketten för nya 
medlemmar att visa intresse för att arbeta inom föreningen är 
bra. Hur hanteras nya kommitté-medlemmar och hur ”lärs de 
upp”? Ifrågasattes om alla sammankallande i kommittéerna 
har fått kallelse till mötet 110317, konstaterades att det är bra 
att använda mottagningskvitto när kallelse skickas ut med e-
post. 
 Avtackning av avgående sammankallande i 
kommittéer görs av styrelsen på årsmöte, avtackning av 
andra avgående medlemmar i kommittéer görs av 
sammankallande i respektive kommitté. 

 De två genomförda utbildningsomgångarna i 
hjärt- och lungräddning, ”Säkrare seniorer”, var mer än 
fullbokade och mycket lyckade. Två nya omgångar planeras 
till hösten. 

 Diskuterades marknadsföringsaktiviteter, som 
alternativ till Lilltorpsdagen vilken är slaget ur hågen, i första 
hand olika lokaler, deras kostnader och deras lämplighet för 
mannekänguppvisningar. Folkets Hus 4000 kr, Klubblokalen i 
samma hus 1200 kr, Jesper Svedbergssalen i Kristinegården. 
Frågan bordläggs, Pia Ekström hör sig för och återkommer 



 
vid nästa sammanträde. 

 
§43. Sammanträdets 
avslutande 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Lisbeth Lundin 
  Ordförande 


