
 

 

SPF Falubygden 

Friskvårdskommittén 

 

 

Anteckningar vid sammanträde i Friskvårdskommittén 2014-03-27 

 

Närvarande: Nils Jonsson, Mats Hiertner, Sigrid Grälls, Agneta Lundgren 

och undertecknad från Friskvårdskommittén. Från Styrelsen deltar 

Gunnar Trued,  Margareta  Nissby och Bengt Ahlstrand. 

 

1.  Undertecknad  sammankallande i kommittén förklarar sammanrädet öppnat.  

 

2.  Rapporter lämnas från olika aktiviteter: 

     Boule: Stor anslutning ca 35-40 deltagare. Damerna har nu en egen bouletid 

     utöver de vanliga speldagarna. 

     Bowling: ca 25-30 deltagare. Årets KM-spel håller på att avslutas. 

     Stavgång:  liten ökning av antalet deltagare ca 12-14 st. 

     Längdskidåkning: 13st skidutflykter har genomförts. Gruppmail skickas 

     varje vecka till de 20 deltagare som anmält sig på maillistan.        

     Skogsvandringar: Årets vandringar startar torsdagen den 24 april. 

     Motionslotteriet: Startar första april. 

     Frågan ställs från ordf. om bangolf  kan tas upp på programmet. Kommittén 

     tackar för tipset och får undersöka och diskutera möjligheterna. 

     Lätt seniorgympa och mjukgympa har tillsammans ca 40 deltagre 

     Vattengymnastiken har fyra fyllda grupper dvs 60 deltagare. Det finns en 

     kölista med sju namn. 

      

3.  Vid mötet för nya medlemmar onsdagen den 2 april kl 1330 i Nybrokyrkan 

      representeras kommittén av Sigrid Grälls. 

 

4.  Ett lag från SPF Falubygden kommer att deltaga i Stafettvasan 2015. 

      Anmälningsavgiften 2950 kronor har inbetalats 

 

5.  Undertecknad och Mats Hiertner tar på sig uppdraget att  undersöka  

     med Gagnefs OK och Falun-Borlänge GK  om tävlingens genomförande. 

     Planerat datum är on 11 juni. 

 

6.  Manusstopp för nästa SPF-nytt är to 8 maj. Då kommittén har nästa          

       sammanträde fredagen den 9 maj får vi löfte av red. Margareta Nissby att 

     lämna kompletteringar sammanträdesdagen. 

 



 

7.  Ordföranden ställer vissa frågor om friskvårdskommitténs verksamhet 

     och om de kostnader vi har finns budgeterade . Friskvårdskommittén har 

     en budget, som är ett viktigt instrument vid planeringen av vår verksamhet. 

     Vattengymnastiken är en mycket populär aktivitet och vi har alltid en kölista. 

     Som tidigare sagts är det är fyra grupper och därutöver finns det sju stycken 

     på kölistan. 

     Ordförande menar att vi skall övergå till att bestämma en första dag för 

     anmälan till vattengymnastiken i likhet med förfarandet vid resor.   

     Undertecknad menar att i så fall får styrelsen besluta detta. Undertecknad 

     menar att vi bör gå en annan väg genom att försöka få fram en eller två 

     nya ledare så att vi kan ta hand om de flesta som önskar deltaga i 

     vattengymnastiken. 

 

8. Datum för friskvårdskommitténs sammanträde detta år: 

     Fredagen den 9 maj kl 0900,  SPF-exp 

     Fredagen den 29 augusti kl 0900, SPF-exp 

     Måndagen den 22 september kl 0900, SPF-exp 

     Måndagen den 17 november kl 0900, SPF-exp 

 

     Kallelse kommer att skickas ut före varje sammanträde. 

 

9.  Frågan om anordnande av utflykter för medlemmar med eldrivna 

     rullstolar skjuts upp till nästa sammanträde. 

 

10. Bengt Ahlstrand  tipsar om att i Linghed utgår en vandring på 

      Nationaldagen från Linghed till fäboden Spjersbodarna. 

      De som arrangerar vandringen ser gärna att våra skogsvandrare kommer 

      och deltar i denna vandring. Det kanske skulle kunna ordnas med buss från 

      Falun ut till starten i Linghed. 

 

11. Avtackning: Nils Jonsson avslutar idag sitt arbete i Friskvårdskommittén 

      efter elva år i kommittén. Nils tillsammans med Sven-Erik Ejeborg       

      såg till att skogsvandringarna startade och han har under hela sin tid i     

      kommittén varit entuastisk ledare och vandrare. Genom sin mer än 

      femtioåriga arbete i ideellt föreningsliv har Nils även på annat sätt bidragit    

      till att Friskvårdskommittén  utvecklats till en mycket aktiv kommitté med     

      många aktiviteter 

      Nils avtackas med blommor och presentkort från Turistbyrån. 

 

12. Sammanträdet avslutas med gemensam lunch i restaurang ”Köket” 

 

 



 

Vid anteckningarna 

 

Hans Thors 

 

 


