
Minnesanteckningar 

Träff med ordförande/sammankallande i SPF:s kommittéer 2011-03-17 

 

Närvarande    Karin Michols Ordförande 

                       Barbro Andréason             Vice ordförande 

                       Lisbeth Lundin Expeditionkommittén 

                       Hans Thors                     . Friskvårdskommittén 

                      Allan Magnusson Försäkringsfrågor, valberedningen 

                      Kerstin Stafås KPR/pensionärsrådet 

                      Mats Bergman                    Körkommittén 

                      Maud Nilsson Medlemsregister 

                      Gunnar Fridén                    Möteskomittén 

                      Gustaf Lagerby Press-och PR-kommittén 

                      Ingrid Klärcke                    Programkommittén 

                      Ruth Trued                         Resekommittén 

Pia Ekström  Studiekommittén 

Anna Lundqvist                  Synvård 

Gun Eriksson                      Väntjänsten 

                      Bo Bävertoft                      Webbansvarig/sekreterare 

                                                                  Ers..Bo Jönsson Trafiksäkerhetsansvaig 

                      Martin Löfdahl                   Brevduveansvarig 

 

1.Öppnande av mötet 

   Barbro Andréason hälsade alla välkomna till dagens träff. Därefter följde en presentation av 

  deltagarna. 

 

2. Dagordning 

    Dagordningen fastställdes med några tillägg. 

 

3. Utvärdering av månadsmöten 
    a. Januari månadsmöte 19/1. ”Ämne: Jeanne d’Arc- ett mysterium” med föredragshållare 

        Jan Axelssson var mycket intressant. 

    b.Årsmötet var bättre än vanligt. En förkortad valpresentation var en positiv förändring 

       från tidigare årsmöten.     

     

 4. Rapporter 
     Brevduvor 

     Martin Löfdahl. 250 medlemmar får SPF-Nytt med post.32 brevduvor mot tidigare 34 

     ombesörjer utdelningen till övriga medlemmar. Förberedelserna är många - medlemslistor   

     etiketter - kopiering m.m. Man förbereder fredag samt packar måndag. Svårigheter med 

     personal-brevduvor. Diskussion uppstod om manusstopp samt distribution. 

     Beslöts att studiekommittén, resekommittén, distribution samt Press- och PR-kommittén 

     samarbetar om manusstopp med Gustaf Lagerby som sammankallande. 

     Expeditionen 

     Lisbeth Lundin. Ingen utökning av öppettiderna planeras Tidsplaneringen av anmälningar 

     till olika evenemang har blivit bättre. 7 st jobbar på expeditionen. En har slutat, men 

     Kersti Andersson har börjat i stället för Karin Wigelius. 

     Expeditionens öppethållande under sommaren:14/6 -7/8 endast tisdagar 10.00-12.00 .                                                     

     Friskvårdskommittén 

     Hans Thors. Det mesta går i gamla fotspår. Man vet dock ej om boulehallen blir kvar. 



   Aktiviteterna fortsätter. Dans en gång kvar under våren. Motionslotteriet är i gång. Klubb- 

   mästerskap  i golf i juni. (Nybörjare behöver ej vara medlem i golfklubb) 

   Ny aktivitet: Qi Gong.      

   Försäkringsfrågor - valfrågor                                                                                                                                                                                                  

   Allan Magnusson. Många försäkringsfrågor - samtal från stora delar av landet. Fin   

   försäkring: Ingen självrisk. Artikel till SPF-Nytt! 

   Valberedningen: Tuffar på bra ! 

   Hörselvård 

   Inga-Britt Andersson. Numera behöver man ej gå över vårdcentralen för att få hjälp. En 

    blankett skickas direkt till hörcentralen 

   Önskemål att få hörselslinga på Kafé Björken. Stadsbidrag kan fås av Boverket. 

   Lag: Offentlig lokal skall ha hörslinga. 

   KPR/pensionärsrådet 

   Kerstin Stafås. Lagom stor grupp som fungerar bra. Sammanträden 4 ggr/år - stor 

   uppslutning. 

   Körkommittén 

   Mats Bergman. Kören består av 45 medlemmar. Ingen plats för nya medlemmar just 

   nu. Man ser fram mot att samarbeta med Falu Evergreen. 

   Medlemsregistret, 

   Maud Nilsson. Det har hänt mycket. Efterkrigsbarnen är många, m.a.o. 65-åringarna 

   pensioneras. Enkät inför mötet med nya medlemmar 31/3 med förfrågan: ”Kan Du tänka 

   Dig att deltaga i styrelsearbetet?” 

   Möteskommittén 

   Gunnar Fridén. Några har gått ur och några till kommit. Det fungerar bra! 

   Press- och PR- paraply- kommitté, SPF-Nytt- Webbsidan-  Gruppmail. 

   Gustaf Lagerby Vi har bytt tryckeri, vilket har blivit väsentligt mycket billigare. 2000 ex 

   4 ggr/år (ett antal för information) 15 000 kr mot tidigare 25 000 kr. Med 4 nr/år blir vi 

   momsbefriade. Webben fortsätter sitt liv som tidigare. 

   Programkommittén 

   Ingrid Klärcke. Ny ersättare för Ingegerd Schmidt. Tycker att allt verkar OK. 

   Resekommittén 

   Ruth Trued. Nya och gamla kommittémedlemmar träffas 2011-03-31. Som vanligt 

   attraktiva resor på gång. 

   Samordnare Brukarråden 

   Karin Olausson ej närvarande. 

   Studiekommittén. 

   Pia Ekström. Antalet kurser är många. De flesta har kommit igång, men inte alla. Vi 

   försöker att förnya utbudet något, men det är för tidigt att presentera nu. 

   Trafiksäkerhetskommittén 

   Bo Jönsson  ej närvarande. (ers. Bo Bävertoft) Ingen kommentar. 

   Synansvarig 

   Anna Lundqvist. Information på Björken. Efterfrågan är ännu ej stor. 

   Väntjänstkommittén 

   Gun Eriksson. Väntjänsten i Falun består av 7 st frivilliga från SPF. Det totala antalet är 

   21 st. Björken hålls öppet måndagar 14.00-16.00. När man bjuder på kör och musik kan 

   man sälja över 100 kaffe med bröd. Ledsagning till sjukhus och tandläkare o.s.v. ingår 

   även i Väntjänstens uppgifter. 

 

 

 



5. Ordföranden har ordet 

    Karin Michols: 
    *Vad gör verksamhetsansvariga ? Bilaga. 

    * Avtackning – hur länge skall man vara med? 

    * Kostnadsersättning ideellt arbete. Ersättning för utgifter som telefon, hemdator, 

       kilometerersättning (18:50/mil) samt parkeringsavgift. Kvitto krävs! 

    * Ingen sammanslagning med SPRF. Av 27 distrikt avstyrkte 20. 

    * Distriktsstämma onsdagen 2011-03-23. 

 

.6 Praktiska frågor 

     * Mottagning av nya medlemmar 2011-03-31. 

     * Diskussion om manusstopp samt distribution av SPF-Nytt 2011-03-28      

     * Expeditionen sommaröppet 2011-06-14- 2011-08-07 endast torsdagar. 

     . 

.7. Verksamhetsplan 

   Synades för eventuell justering. 

 

  8 Övriga frågor 

    * Ett uppehåll – Lilltorpskonceptet bör vila. Mannekänguppvisning (Seniorshopen) onsdag 

       2011-09-21. Lokalförslag Kristinegården. Kontakt Birgitta Lindkvist. 

    * Viking-Line –konferens. Diskussion angående förslag att hyra in oss för en konferens. 

    * E-postadress i SPF-Nytt. Den som ej vill ha E-post i SPF-Nytt säger till. 

    * Ruth Trued meddelar att det finns 4 platser kvar till Champagne och Mosel 5-12 

       september. 

    *  Veteranen nr 2 sid 43. Vi måste bli moderna ! 

 

 9. Avslutning 

      Barbro tackade för uppmärksamheten och avslutade  mötet. 

      

Vid anteckningarna 

 

 

 Pia Ekström 

 

 

   

 

     

 


