
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 10 oktober 2011. 
 
Närvarande: Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Pia Ekström (delvis), Gun Eriksson, Gustaf 
Lagerby, Britta Lundberg (ersättare för Lisbeth Lundin) (delvis), Ingvar Mårtensson, Per-Olof 
Odén, Kerstin Stafås och Hans Thors. Ej närvarande: Lisbeth Lundin, Karin Michols och 
Ingrid Klärcke. 
 
 

 
§112. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av vice ordföranden Barbro 
Andréason. 

 
§113. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 110912 lades till handlingarna. 

 
§114. Val av justerare 

 
Kerstin Stafås valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§115. Dagordningen 

 
Dagordningen med tillägg godkändes. 

 
§116. Rapporter 

 
Allmänt, BA: 
Tackkort från PE har inkommit med anledning av uppvaktning 
på hennes födelsedag. Kortet kompletterades av henne med 
en superb tårta/kaka för vilket alla var synnerligen 
tacksamma. 
 
Ekonomi, POO: 
Föreningens ekonomiska läge är gott, se bilaga. 
Diskuterades annonser i SPF-Nytt. 
 
Expeditionen, BL: 
Nytt avtal om hyra av kopieringsmaskin har tecknats, avtalet 
bedöms som gott. 
 
KPR, KS: 
Brukarråd finns endast i Falu kommun och är resultatet av en 
enskild persons initiativ. 

 
Friskvård, HT: 
 Motionssimning har ej startat pga bristande intresse. 

 Sittande gymnastik bedrivs i samarbete med Gymmix som 
dock tar ut en högre kostnad än vad föreningen hade 
angett varför föreningen under 2011 subventionerar den 
högre kostnaden för de fyra som anmält sig. 

 Ytterligare en grupp i Vattengymnastik  förbereds, 
torsdagar 1315-1400. Hittills finns 10 anmälda deltagare, 4 
till behövs för att få ekonomi. GE gör reklam på Björken, 
BA på månadsmötet. 

 SPF Riksmästerskap i Boule genomförs 25-26 augusti 
2012, formellt av vår förening, i praktiken av Falu 
Bouleklubb, ett första planeringsmöte har hållits. 



 
 Ny inomhuslokal för Boule har anskaffats på Vallavägen 

men är ännu ej tillgänglig. 

 Motionera Mera-lotteriet, dragning är genomförd men alla 
vinster är ännu ej anskaffade, klart denna vecka. 

 Nästa Dans 111019, diskuterades insändare i FK om 
regler för pensionärsdanser. 

 
Väntjänst, GE: 

 ”Säkrare Seniorer” (hjärt-lung-räddningskurs) har 
genomförts i två omgångar. Återkommer 2012. 

 Verksamheten på Björken flyter på. 

 Fler stolar behövs på Björken, vi får stolar till skänks från 
Kristinegården men de måste hämtas och forslas dit. IM 
ställer upp. 

 
Övrigt, GL: 

 Anmodan om material till nästa nummer av SPF-Nytt 
utskickad. 

 Vid utskickandet av förra numret till nya pensionärer 
fattades exemplar varför tilläggstryckning har genomförts – 
trots att det annars brukar finns flera hundra exemplar 
över. 

 
§117 Förslag till 
rekryteringsansvarig i 
styrelsen 

 
Utsågs IM. 

 
§118 Utvecklingsarbete och 
ev ansökan om medel 

 
Utsågs en arbetsgrupp bestående av BB (sammankallande), 
KS och IK (under förutsättning av att hon accepterar) att 
fundera och ta fram förslag på åtgärder, tex genom att ”stjäla” 
idéer från andra föreningar (i första hand större sådana). 

 
§119 Utvärdering av 
mannekänguppvisning och 
dagen på Haganäs 

 

 Mannekänguppvisning: ”Så här får det inte vara”. Till 
kommande liknande evenemang skall utses en ansvarig. 
POO efterlyste en samlad ekonomisk redovisning av 
dagens kostnader. 

 Haganäs: Samstämmiga positiva omdömen framfördes. 
 
§120 Mottagning av nya 
medlemmar 

 
Genomförs 111027 1330 i Missionskyrkan. 

 
§121 Planering av nästa 
termin – datum mm 

 
Förslag till datum för månadsmöten är 0118, 0215 (tillika 
årsmöte), 0314, 0411, 0509 samt 0523 (vårlunch). Dagarna 
är ej kontrollerade med Missionskyrkan, BA pratar med dem. 
Styrelsemöten i princip måndagen före samt 0604. Eventuellt 
information från kommunens Omvårdnadsförvaltning 0229. 

 
§122 Vår 1900:e medlem 

 
Vederbörande presenteras på månadsmötet 1012 och får ett 
presentkort på en valfri endagsresa, BA ringer honom. 

 
§123 Förslag om inköp av 
hjärtstartare 

 
Kan köpas genom Civilförsvarsförbundet för cirka 12000 kr 
men det finns olika modeller. HT utsågs att intervjua berörda 
kommittéer och utreda frågan: Om sådan(a) inköps, vilken 



 
modell, var ska den finnas, hur ska den användas, är det 
vettigt att föreningen äger den, kan vi ge stimulansbidrag till 
andra (Missionskyrkan, kommunen) så att de köper i stället? 

 
§124 Meddelanden 

 

 Viking Line: Avtal är undertecknat, visningsresa 111108 för 
ev intresserad. 

 Hyra av kopieringsmaskin: Se §116. 

 
§125 Månadsmötet 

 
111012 1330, Torsten Allvar berättar om gamla och nya kartor 
över Falubygden. 

 
§126 Nästa sammanträde i 
styrelsen 

 
111107 0930. 

 
§127 Övriga frågor 

 
Inga. 

 
§128 Sammanträdet 
avslutas 

 
BA avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
          Barbro Andréason      Kerstin Stafås 
          Vice ordförande 


