
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 30 maj 2011. 
 
Närvarande: Karin Michols, Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Gun Eriksson, 
Ingrid Klärcke, Lisbeth Lundin, Ingvar Mårtensson, Per-Olof Odén och Hans Thors. 
Ej närvarande: Gustaf Lagerby och Kerstin Stafås. 
 
 

 
§73. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§74. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 110511 lades till handlingarna. 

 
§75. Val av justerare 

 
Lisbeth Lundin valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§76. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§77. Inkomna skrivelser 

 
Seniorvänligaste kommun 2011. Frågan om deltagande har 
diskuterats i KPR med förslag att stå över i år. Beslöts att 
göra så. 

 
§78. Rapporter 

 

 KPR: KM rapporterade om sammanträde (se 
bilaga). 

 Väntjänsten: GE rapporterade att aktiviteterna 
på Björken nu har uppehåll under sommaren. Sommarutflykt 
för våra äldsta medlemmar planeras till Grycksbo 110727. 
 Ekonomi: POO redovisade den ekonomiska 
ställningen (se bilaga). 

 Övriga rapporter: Olika erfarenheter av 
kompetensen angående rabatter hos personalen i SJ:s butik 
redovisades. Flera vare synnerligen nöjda, andra mindre. 

 
§79. Aktiviteter under 
höstterminen 

 

 Mannekänguppvisningen 110921: PE 
redovisade att lokalkostnaden är något oklar, troligen 600 + 
450 kr. Kaffe + bröd 30 kr. Kristinegården vill ha besked om 
antal personer i förväg, vi försöker prata med dem och 
förklara att vi inte klarar av det. Beslöts om inträdesavgift 30 
kr i vilket ingår kaffe och bröd, den som inte vill dricka kaffe 
slipper dricka. 
 Mottagning av nya medlemmar: Datumkollission 
med studiebesök varför mottagningen flyttas till preliminärt 
111102. BA kollar med Missionskyrkan om det går bra. 

 Information om resor. Christers Resor kommer 
och informerar 110901, KM frågar ytterligare researrangör(er) 
om de är intresserade av att komma samtidigt. 

 Information om Omvårdnadsnämndens 
uppgifter. KM tar kontakt med företrädare angående en sådan 
information, ej på månadsmöte utan separat. Ej politiker utan 
tjänstemän vill vi ha. 



 
 Konferens för verksamhetsansvariga: Datum 
110922 är beslutat tidigare. BA bokar Haganäs. 

 
§80. Medlemssituationen 

 
KM redovisar att 14 medlemmar ännu ej betalt 
medlemsavgiften för 2011. Fn är vi 1887 medlemmar 
(inklusive de 14). Nya sedan 110101 är 85 st, 22 avlidna och 
28 avregistrerade vilket innebär netto en ökning på 35 st, dvs 
1,9% under (mindre än) halva året. Vi ligger alltså bra till, 
målet är en ökning med 2% under året. 

 
§81. Samarbetsavtal med 
Viking Line 

 
Inget har hänt. 

 
§82. Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 110822 1400. 

 
§83. Övriga frågor 

 

 HT: Antalet medlemmar i Friskvårdskommittén 
har varit fyra hittills, borde vara fem. Nyblivna medlemmen 
Sigrid Grälls föreslogs som medlem i kommittén, vilket 
beslutades. 
 KM: Material till nästa nummer av SPF-Nytt ska 
vara inne senast 110809. 

 GE bjöd på en utsökt kaka. Tack till henne. 

 
§84. Sammanträdets 
avslutande 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Lisbeth Lundin 
  Ordförande 


