
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 11 april 2011. 
 
Närvarande: Karin Michols, Pia Ekström, Ingrid Klärcke, Gustav Lagerby, Lisbeth Lundin, 
Ingvar Mårtensson, Gun Eriksson, Per-Olof Odén. 
Frånvarande: Kerstin Stafås, Hans Thors, Barbro Andréason, Bo Bävertoft. 
 

 
§44. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§45. Föregående protokoll 
 

 
Protokollet från sammanträdet 2011-03-14 lades till 
handlingarna. 

 
§46. Val av justerare 

 
Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§47. Dagordning 

 
Dagordningen godkändes med viss ändring av ordningen. 

 
§48. Inkomna skrivelser 

 
Skrivelser från 2011 års regionala energi och 
klimatseminarium samt från kostseminarium med inbjudan till 
seminarium. Båda skrivelserna lämnades utan åtgärd. 

 
§49. Rapporter 

 

 KPR utgår då Kerstin Stafås inte var 
närvarande. 

 Ordförande Karin Michols redogör för gjorda 
bokinköp – att ge till föredragshållare. Dessutom har Karin 
Michols bevistat Karin Vigelius avtackning. Förslag att SPF 
står för present vid avtackning av funktionärer i vår förening. 
Förslaget bifölls. Karin Michols tar upp manus till SPF- Nytt 
angående årsmötet. Det innehåller flera sakfel. Karin Michols 
skrivit till författaren och påtalat felen. 

 Ekonomi – se separat fil. 

 Väntjänsten Gun Eriksson berättar att det 
kommer att bli hörselslinga på Café Björken. 1 väntjänstare 
avgår och 2 nya som båda heter Bonde tillkommer. Falu 
kommun har informerat om att man nu kan få hjälp c:a 2 
timmar för att gå till t.ex. tandläkare etc. I sommar utflykt för 
äldre ev. till Grycksbo Bruk. Café Björken har våravslutning 9 
maj och höststart 26 september. 

 Gustav Lagerby informerar att för SPF- Nytt har 
man återgått till tidigare utgivningstider: Vår: febr./mars, 
Sommar: maj, Höst: augusti/september, Hösten/Vintern: 
november. 
  

 
§50. Distriksstämman - 
redovisning 

 
Konstaterades att distriktsstämman på Klockargården i 
Tällberg var trevlig, välbesökt och väl arrangerad. 

 
§51. Nya medlemmar – 

Konstaterades att flera av SPF:s verksamhetsansvariga inte 
var närvarande vid mottagningen av nya medlemmar den 31 



 
mottagning. mars. C:a 15 nya medlemmar var närvarande. 
 
§52. Verksamhetsledarnas 
konferens – utvärdering. 

 
Karin Michols redogjorde för detta. 

 
§53. Marknadsföring. 
Mannekänguppvisning den 
21 sept. 
Övriga aktiviteter t.ex. 
musik, kören. 
Info. Om övrig verksamhet. 

 
Som alternativ till Lilltorpsdagen har nu stora salen på 
Kristinegården bokats. Karin Michols har haft kontakt med 
seniorshopen och mannekänguppvisningen sker kl. 13,30 
den 21 september. Lisbeth Lundin tar upp frågan om 
kaffeserveringen. Pia Ekström åtar sig att tala med Hanna på 
Kristinegården hur serveringen kan ske - ev. med hjälp från 
någon i SPF. Då Hans Thors inte var närvarande tar vi upp 
frågan om musik vid nästa sammanträde. Pia Ekström 
informerar att förra året arrangerades ett 50 tal kurser. 
Önskemål har kommit att ha kurser på kvällstid t.ex. Mat & 
Vin. Sistnämnda kurs funderar man på att försöka ordna i 
små grupper på c:a 8 personer som träffas hemma hos 
varandra för att avnjuta en god måltid tillsammans med 
tillhörande vin. Kanske kan Håkan Arvidsson hos 
Munskänkarna vara en god tillgång för vinkunskapen. Vin & 
Mat kurs kan inte arrangeras i Vuxenskolans regi utan måste 
ske i SPF:s regi. 

 
§54. Vårlunchen (ev. för 
styrelsen). 

 
Beslöts att styrelsen på föreningens bekostnad ska delta i 
vårlunchen på Dössberget kl. 12,00 den 11 maj. Samtidigt 
beslöts att sammanträdet i maj flyttas till 11 maj kl.09,30. 

 
§55. Anhållan om 
resebidrag. 

 
Skrivelse har inkommit från Karin Michols & Ruth Trued med 
anhållan om resebidrag för visningsresa till Island 4 dagar 12 
– 15 april. Det är Christers resor som bjudigt in vår 
ordförande Karin Michols och reseansvariga Ruth Trued för 
en visningsresa som är subventionerad. Kostnad kr. 2985: - 
plus resa till Arlanda kr. 270: - totalt kr. 3255: -. Karin MIchols 
lämnar tillfälligt sammanträdet. Övriga styrelsen 
diskuterar detta. Kommer fram till att ärendet ska behandlas 
vid nästa sammanträde när flera ledamöter är närvarande. 
Dessutom anser man att en policy bör tas fram för hur man 
ska se på bidrag till resor. 

 
§56. Nästa månadsmöte 

 
Månadsmötet äger rum 2011-04-13 kl. 13.30. Sir Ernest 
Cassel – Birgitta Sandström berättar. 

 
§57. Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 2011-05-11 kl.09,30 

 
§58. Övriga frågor 

 

 Ingrid Klärcke informerar att första 
månadsmötet i höst kommer Bo G. Jansson att berätta om 
Falu Gruva. 

 Vidare informerar Ingrid Klärcke att 2011-09-28 
blir det studiebesök på Värmeverket & Pelletsverket. 2011-
10-26 besök på Standardbolaget. 

 
§59. Sammanträdets 

 
Ordföranden Karin Michols avslutade sammanträdet. 



 
avslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ingvar Mårtensson 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gun Eriksson 
  Ordförande 


