
SPF Falubygden 

Friskvårdskommittén 

 

Anteckningar vid sammanträde i Friskvårdskommittén 2014-05-09 

 

Före sammanträdets början meddelar Anders Pettersson att han från 

och med nu lämnar kommittén, då han inte längre är medlem i SPF. 

Han är ordförande för distriktet i SPRF och när sammanslagning av 

av SPF och SPRF inte blev av har han nu valt att lämna SPF. Han lämnar 

därmed sammanträdet. 

 

Närvarande: Agneta Lundgren, undertecknad och särskilt inbjudne 

Nils Jonsson. 

 

1.  Undertecknad  sammankallande i kommittén förklarar sammanrädet öppnat.  

 

2. Vid förra sammanträdet deltog en del styrelseledamöter och föreningens    

    ordförande Gunnar Trued ansåg att aktivitet med begränsat deltagarantal, i 

    detta fall vattengympa, skulle tillämpa samma metodik som vid resor dvs en    

    första anmälningsdag skall anges för såväl tidigare som nya intresserade. 

    Friskvårdskommittén har därefter meddelat att ingen förändring kommer att 

    göras för närvarande i anmälnngsförfarandet. Friskvårdskommittén anser 

    att man skall utöka antalet grupper, vilket har varit en målsättning under flera 

    terminer, men ledare har saknats. 

    Styrelsen har vid sitt sammanträde 8 april tagit en del beslut om arbetsgången 

    vid anmälan till vattengympa. Dessa beslut medför ingen ändring i det som 

     redan är i tillämpning. 

 

3.  Föreningsmästerskapet i golf är nu bestämt till on 11 juni på Aspebodabanan. 

 

4.  Nya aktiviteter har kommit upp, nämligen Bangolf och ev. Rullatorrally. 

     Då kommittén är kraftigt decimerad för dagen beslutas att ta upp frågan 

     vid nästa sammanträde. 

 

5.  Konstateras att alla aktiviteter i kommitténs regi har mycket god anslutning. 

     I både boule och bowling kan man konstatera en ökning. 

 

6. Manus till nästa SPF-nytt har lämnats till redaktionen. 

 

7. Undertecknad tar på sig uppdraget att lämna in budgetäskande för andra 

    halvåret. 

 

 



8. Innan sammanträdet avslutas, meddelar undertecknad och Agneta 

    Lundgren att vi båda slutar i kommittén vid verksamhetsårets slut. 

    Efter tolv resp tio års arbete i kommittén får det anses naturligt att 

    inspirationen och entusiasmen inte längre är densamma som förut. 

    En önskan är att intresserade kan slussas in redan under innevarande 

    verksamhetsår. 

 

Vid anteckningarna 

 

Hans Thors 

sammankallande     

     

 

 

 

 

      

 

 

      

 

       

 

 

 


