
 
 

 

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

 
§60. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§61. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 110411 lades till handlingarna. 
Ändring av numreringen av de två sista paragraferna har 
skett. 

 
§62. Val av justerare 

 
Gustaf Lagerby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§63. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§64. Inkomna skrivelser 

 

 Tack-kort har inkommit från Inger Larsson. 

 Skrivelse från SPF centralt angående 
seniorvänligaste kommun 2011. Nomineringar från distrikten 
senast 111101, från föreningar till distriktet dessförinnan. KM 
tar upp frågan i KPR-gruppen. 

 
§65. Rapporter 

 

 KPR: KS ej närvarande, skriftlig rapport från 
henne delades ut, se bilaga. KM rapporterade från möte 
110509. 

 Ordförande: Distriktskonferens genomfördes 
110505 uppdelad på rekrytering och information. KM och 
Maud Nilsson (rekrytering) och GL (information) deltog. 
Distriktets verksamhetsplan för 2011 innebär konferenser 
110907 för Friskvårdsansvariga, 110907 för Studieansvariga, 
110914 för Webbansvariga. 
 Väntjänst: GE redovisade besöksstatistik från 
Björken, mycket god. Fler får inte plats. Terminen är nu 
avslutad. 

 Ekonomi: Se bilaga. Kassörens sammanfattning 
var att ”vi ligger bra till”. 

 Friskvård:  HT rapporterade att boule-hallen nu 
är definitivt stängd, spelarna har flyttat utomhus för 
sommaren. 

 Program: IK rapporterade att 11 personer deltog 
i studiebesöket i Sundborns kyrka. Guiden tog 300 kr. 

 PPR: GL rapporterade att sommarnumret av 
SPF-Nytt nu är ute. En medlem har rapporterat att fyra sidor 
fattades i hennes exemplar. Inga andra klagomål inkomna. 

 
§66. Distriktets konferens 

 

 KM rapporterade om marknadsföring: 



 
110505. Förbundets mål är 2% nya medlemmar under året, vilket för 

oss skulle innebära 37 st, vi har redan över 60 st. Ska vi utse 
en särskild rekryterare? Få föreningar har en sådan. Vår 
förening är ju nästan ”för stor”. 

 GL rapporterade om information: Alla föreningar 
i distriktet utom två (Hedemora och vi) följer standardmallen 
för webbplats. En journalist gav tips och råd om kontakter 
med tidningsredaktioner och om disposition av innehåll att 
delge dem. 

 
§67. Marknadsföring 

 
Mannekänguppvisning 110921 på Kristinegården. Personalen 
där kan åta sig att servera kaffe och kaka om vi vill det. Kören 
och Falu Evergreen sjunger och spelar. Information ges i 
nästa nummer av SPF-Nytt, KM lämnar material. 

 
§68. Övriga aktiviteter under 
hösten 

 

 Information om Falu kommuns 
Omvårdnadsförvaltning kommer att ges på ett särskilt möte 
(ej månadsmöte). 

 Möte med verksamhetsansvariga. BA kallar. 

 Möte för nya medlemmar 111026 – kolliderar 
med studiebesök på Standardbolagen. Mötet flyttas? KM 
pratar med BA. 

 
§69. Resebidrag 

 
KM och en representant från Resekommittén har deltagit i av 
resebyrån subventionerad resa till Island med Christers 
Resor för att bedöma om det är lämplig resa för våra 
medlemmar. Bidrag till resekostnaderna har äskats. Beslöt 
styrelsen enhälligt att 2000 kr ska avdelas till Resekommittén 
som själv bestämmer hur pengarna ska fördelas. 
 
Christers Resor kommer hit 110901 1400 och presenterar 
resan. Kostnad för lokal bör/ska betalas av resebyrån. 
 
KM deltog ej i diskussioner eller besluten under denna punkt. 

 
§70. Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 110530. 

 
§71. Övriga frågor 

 

 Expeditionen är stängd klämdagen 110603. 
 Musik i Stadsparken. HT rapporterar att någon 
räkning från Falu kommun för årets musik kommer ej att 
komma. 

 
§72. Sammanträdets 
avslutande 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gustaf Lagerby 
  Ordförande 


