
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 12 september 2011. 
 
Närvarande: Karin Michols, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Gun Eriksson, Ingrid Klärcke, Gustaf 
Lagerby, Lisbeth Lundin, Ingvar Mårtensson, Per-Olof Odén, Kerstin Stafås och Hans Thors. 
Adjungerad: Allan Magnusson. Ej närvarande: Barbro Andréason. 
 
 

 
§96. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§97. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 110822 lades till handlingarna. 

 
§98. Val av justerare 

 
Per-Olof Odén valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§99. Dagordningen 

 
Dagordningen med tillägg godkändes. 

 
§100. Valberedningens 
ordförande 

 
AM ställde frågor till styrelsen: 

 Bör antalet ledamöter i styrelsen förändras eller 
vara oförändrat? Ingen ställning togs till frågan. 

 Vid senaste årsmötet valdes, för att minska 
tidsåtgången, enbart ordföranden i kommittéer. Anser 
styrelsen att vi bör fortsätta så. Beslöt styrelsen att svaret är 
ja. 

 
§101. Inkomna skrivelser 

 

 Kallelse till konferens om medlemsrekrytering 
110914. Vi har ingen ansvarig för rekrytering utsedd. Inget 
beslut om att utse en sådan fattades. Ev åker KM på 
konferensen. 

 Seniorvänligaste kommun. Beslutades att vi ej 
deltar detta år. 

 
§102. Rapporter 

 

 KS om KPR: Nytt reglemente för KPR är under 
utarbetande. KPR besöker vård- och omsorgsboenden i 
kommunen, ett ställe per termin, senast Bjursåsgården. 
 Hörslingan på Björkens existens. Enligt 
kommunen/Kopparstaden finns den men fungerar ej, enligt 
GE finns den inte eftersom delar är bortplockade. 

 KM om distriktskonferens 110901: Två 
journalister lärde ut hur man får in material i dagspressen. IN 
hade redovisat från kongressen, höjning av medlemsavgiften 
beslutad med knappast möjliga majoritet. Pengarna ska gå 
åter till föreningarna som aktivitetsbidrag. Rekrytering är 
viktigt, fler medlemmar behövs, anser förbundet. 
 KM har beställt varor enligt tidigare beslut, ännu 
ej levererade. 

 GE om Väntjänsten: PR-lappar om Björken är 
utplacerade. 

 HT om vattengympa: Flera överanmälningar har 



 
inkommit, HT undersöker möjligheten att ordna något på 
Grand. HT har blivit tillfrågad om en motionsform lämpad för 
pensionärer (Mårten Feldenkreis-metoden?) av en person 
som vill visa vad det innebär. Stavgång startar 110915 1000 
vid Magasinsbron. 

 
§103. 
Mannekänguppvisning 

 

 HT redovisade. Genomförs enligt tidigare 
beslut. GL kontaktar massmedia. 

 
§104. Epostanmälan till 
resor 

 

 Styrelsen delegerar till Resekommittén att 
besluta i samråd med Expeditionskommittén. 

 
§105. Inköp av skrivare 

 
Styrelsen har tidigare delegerat till LL att besluta, hon har 
undersökt marknaden och funderar. Dokumentförstörare är 
inköpt. 

 
§106. Byte av kopiator 

 
Den nuvarande kopiatorn har krånglat, reparatör har varit här 
och lagat den, han meddelade att den är så gammal att de 
snart inte vill förlänga serviceavtalet. Hyreskostnad för en ny 
282 kr/månad vid fyra års avtalstid, 348 kr/månad vid två års 
avtalstid. Den kan även användas som skrivare – uttrycktes 
farhåga för att möjligheterna till fel ökar med fler funktionella 
möjligheter. LL fortsätter att utreda. Styrelsen beslöt att 
delegera till Expeditionskommittén i samråd med Maud 
Nilsson att besluta 

 
§107. Månadsmöte 110914 

 
Bo G Jansson föreläser. Information om stavgång kommer att 
lämnas. 

 
§108. Ny rutin för betalning 
av kaffe i Missionskyrkan 

 
IK: 30 kr gäller året ut, därefter höjning. De vill ha pengarna 
insatta på konto efter faktura, dvs de vill ej ha kontanter. 

 
§109. Nästa sammanträde 

 
111010 0930. BA ansvarar. 

 
§110. Övriga frågor 

 

 LL föreslog att expeditionen är stängd för 
juluppehåll from 23 december tom 9 januari. Styrelsen 
beslutade så. 

 POO om uppmärksammande av medlem nr 
1900: Styrelsen beslöt att, liksom  tidigare, utdela ett 
presentkort på en valfri endagsresa till medlemmen. 
 KM om att söka aktivitetsbidrag: Vi funderar. 

 Mötet 110922: Samåkning ordnades. 
 POO om annonser i SPF-Nytt: Avsevärt mindre 
belopp än budgeterat. 

 
§111. Sammanträdets 
avslutande 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Per-Olof Odén 



 
  Ordförande 


