
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 22 augusti 2011. 
 
Närvarande: Karin Michols, Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Gun Eriksson, 
Ingrid Klärcke, Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Ingvar Mårtensson, Per-Olof Odén, Kerstin 
Stafås och Hans Thors. 
 
 

 
§85. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§86. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 110530 lades till handlingarna. 

 
§87. Val av justerare 

 
Ingvar Mårtensson valdes att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§88. Dagordningen 

 
Dagordningen med tillägg godkändes. 

 
§89. Inkomna skrivelser 

 

 Ordförandekonferens 110901 i Rättvik. KM och 
BA anmälda eftersom KM skall vara i Falun på em med 
anledning av informationsmöte om resor. 

 En medlem har föreslagit att anmälan till resor 
mm ska kunna göras med e-post. Konstaterades att detta 
redan är möjligt. Beslöts att tydliggöra detta i anslutning till 
resor i SPF-Nytt och på webb-platsen. 

 Skrivelse från Falu IF om ungdomsverksamhet. 
Beslöts att lägga skrivelsen till handlingarna. 
 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 
i Dalarna inbjuder till ett möte 110915 i Kvarnsveden med ett 
antal banker maa dessas indragning av kontanthantering. 
Beslöts att lägga inbjudan till handlingarna. 

 
§90. Rapporter 

 

 KS om KPR, som hade möte på förmiddagen. 
Arbetet startar i nästa vecka. Aktuellt är att Region Dalarna, 
Landstinget och kommunerna avger en avsiktsförklaring om 
evidensbaserat förhållningssätt beträffande 
åldringsvård. ”Måltidens år” fortsätter under resten av 2011. 

 Företaget Veterankraft, som är en sorts privat 
uthyrare av pensionärsarbetskraft, har ringt KM och vill 
komma och prata på ett månadsmöte. Han fick 
rekommendationen att i stället annonsera i SPF-Nytt. Han 
hann inte i detta nummer men återkommer kanske till nästa. 
 GE om Väntjänstens resa till Grycksbo. Kafé 
Björken startar 110926. 

 POO redovisade det ekonomiska läget som ”ser 
bra ut”. Se bilaga. KM kompletterade med att förbundets 
avgift höjs med 20 kr – pengarna avses gå tillbaks till 
föreningarna som aktivitetsbidrag. 

 HT om Friskvård. Föreningsmästerskap i golf 
har hållits, se SPF-Nytt och webbplatsen. Lokal för höstens 



 
boulande ar oklart, arbete med att leta lämplig lokal pågår. 
SPF:s riksmästerskap i boule 2012 hålls på Lugnet i Falun. 

 GL om SPF-Nytt: Nr 3 är under tryckning, 48 
sidor. KM inbjuds till nästa möte i PPR 110830 för 
principresonemang om innehållet. 

 Under rubriken ”Övriga rapporter” framförde HT 
sitt tack för uppvaktning på 75-årsdagen och bjöd på 
hemmabrygt kaffe och tårta. Övriga styrelsen beslöt att 
framföra ett enhälligt och hjärtligt tack till honom (och hans 
hustru som bakat tårtan!). 

 
§91. Aktiviteter under 
höstterminen 

 

 Mannekänguppvisning 110921. Ungefärligt 
schema: 1330.14-00 Musik och sång, 1400-1500 
Mannekänguppvisning, 1500-1530 Musik och sång. HT 
kontaktar möteskommittén, LL tar kontakt angående kaffe, 
biljett och fribiljetter. 

 Mottagning av nya medlemmar, nytt datum 
111027 1330. 

 Konferens för verksamhetsansvariga och 
revisorer blir på Haganäs i Ornäs 110922 0930. Samåkning 
rekommenderas, BA samordnar. 
 Säkrare Seniorer, två omgångar under hösten, 
110926 resp 111005, HT resp PE (GE reserv) fixar kaffe och 
bröd. 

 
§92. Ärenden från 
föregående sammanträden 

 

 Uppvaktningar. Nuvarande regler från 2007 
reviderades. Beslöts i enlighet med bilaga. 

 Gåvor för långvarigt funktionärsskap, 
utnämnande av hedersledamot inkl ev avgiftsbefrielse. 
Beslöts att inte vidta någon åtgärd. 

 
§93. Nästa sammanträde 

 
110912 0930. 

 
§94. Övriga frågor 

 

 Inköp av uppvaktningskort, ”svampar”, pennor 
eller bokmärken. Beslöts att delegera till ordföranden att 
inhandla lämpliga föremål i lämplig omfattning. 

 ”Rättvisa” anmälningar till aktiviteter som är 
fullbelagda av tidigare deltagare, som vattengymnastik. Ev 
ytterligare kurs. Expeditionen ombads hänvisa till HT. 

 Försäljning av ett överflödigt skrivbord. Ett bud 
på 300 kr har inkommit, beslöts att acceptera detta, för 
avhämtning. 

 Expeditionens skrivare krånglar. Beslöts att LL 
kollar (med hjälp av IT-experten) om skrivaren i stora rummet 
vid väggen mot Trotzgatan fungerar, om inte köper hon en ny 
som även kan användas som scanner. 

 Avtalet för expeditionens kopieringsmaskin gär 
ut 1203. Ska det förlängas? 2, 3 eller 4 år? Beslöts att LL 
kollar uppsägningstid och pris beroende på avtalstid. 

 Beslöts att inköpa en dokumentförstörare, finns 
på tex Clas Ohlson för några hundralappar. 

 
§95. Sammanträdets 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 



 
avslutande 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Ingvar Mårtensson 
  Ordförande 


