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Minnesanteckningar fört vid möte 2014-09-10 i Rankhyttan med styrelsen och 
verksamhetsansvariga för SPF Falubygden 
 
Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, Bengt 
Ahlstrand, Gun Eriksson, Ulla Moberg, Per Börjesson, Lisbet Lundin, Bosse Ottosson, 
Elisabeth Ottervald, Annli Andersson, Pia Ekström, Sigrid Grälls, Britt-Mari Tägt, 
Sören Thunström, Gunnar Helgesson och Mats Bergman. 
 

 
1. Mötets öppnande 

 
Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
2. Kort presentation 

 
En kort presentationsrunda av alla som var närvarande. 

 
3. Ordföranden har 
ordet 

 
Både SPF och PRO är nöjd med utfrågningen av våra lokala 
politiker. 
Jubileumskonserten blev en succé. 453 betalande exkl kören. En 
bra marknadsföring var att presentera föreningens kommittéer. 
Önskemål har kommit att arrangera detta evenemang varje år. 
60 nya mailadresser har kommit in sedan konserten. 

 
4. Rapport från SPF 
Kongressen i 
Jönköping 

 
Gunnar Trued rapporterade från Förbundets kongress i Jönkö-
ping. Förslag till nya stadgar, ett för Förbundet, ett för Distriktet 
och ett för Föreningen. 
SPF byter namn till SPF Seniorerna. Namnet ska tydligt tala om 
vilka vi är. 
En formell begäran har översänts via Distriktet till Förbundet om 
byte av namn från SPF Falubygden till SPF Seniorerna Falun. 
Förslaget tas upp på årsmötet. 
Man kan bli medlem i SPF när man uppbär pension/ 
privatpension d v s från 55 år, gäller även anhörig/sambo. 
Eventuellt kommer Förbundet i framtiden ta kostnaderna och 
även administrationen av medlemsavgifterna. 
Daladistriktet har ansökt att få arrangera nästa kongress, men 
har inte hittat lämplig lokal. Gävle kommer därför att arrangera 
kongressen. 
 

  
5. Hur ser vi på vår 
verksamhet 

 
Är det något som är bra/dåligt/kan göras bättre i vår verksamhet? 
Väntjänsten är en bra verksamhet men flera medlemmar behövs i 
framtiden 
Viktigt att försöka få medlemmarna mera engagerade i 
Väntjänsten och KPR. 
Kommunen ställer lokal till förfogande för Kafé Björken. Träffarna 
för medlemmarna är numera på lördagar. 
Det behövs ett Pensionärernas Hus i Falun. Kommunen letar 
lokaler. 
SPF erbjuda falupolitikerna Gahnshag och Falk att tillsammans 
med två personer från SPF göra ett studiebesök till någon ort 
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som har ett Pensionärernas hus. 
Friskvård är angeläget. Eventuellt anordna en kväll med rörelse 
till musik, eller dansmusik (en kväll med stenkakor). 
Trafikkommittén tar emot idéer. 
Studieverksamheten har bra ett samarbete med Vuxenskolan. 
Studieverksamheten tar emot tips på kurser. 
Eventuellt ett projekt där man åtar sig enstaka engagemang. 
Gruppmail ska enbart innehålla information om föreningens egna 
arrangemang. 

 
6. Verksamhets-plan 

 
Genomgång Verksamhetsplan för SPF Falubygden. 
Samman verksamhetsplan har funnits under en längre tid. 
Styrelsen vill skriva om planen och behöver hjälp från 
verksamhetsansvariga. Se över vilka projekt som är viktiga och 
följa upp dessa. Beslut tas på årsmötet. Innehållet i planen 
stämmer ganska bra. 
Minnesanteckningar från kommittéerna skickas till Expeditionen. 

 
7. Ekonomi 

 
Resultat ca 178 000 kr i september. 
Reseverksamheten omsätter ca 1 mkr. 
26 nya medlemmar från 2014-07-01 sedan priset sänktes. 
Budgetuppgifterna så specificerade som möjligt till Bengt 
Ahlstrand senast 2014-11-05. Uppföljning av budget kommer att 

ske från 2015. Respektive kommitté ansvarar för budget. 
Styrelsen hoppas kunna tillmötesgå kommittéernas önskemål. 
Behövs mera pengar under året ansök hos styrelsen. 
Ersättningar för utgifter inför bokslut till Bengt Ahlstrand 
senast 2014-12-09. Blankett finns på webben. Skicka in 
ersättning för kostnader 1-2 ggr/år. 
Föreningen och reseverksamheten kommer att få egna konton.  
Eventuellt tas kontakt med ICA om kontanthantering.. 
Utgivningsfrekvens SPF-Nytt 
Styrelsen budgeterar för fyra SPF-Nytt om ekonomin tillåter detta. 
Brevduvornas verksamhet är viktig. Det skulle bli dyrt om vi 
måste skicka SPF-Nytt med porto.                        Beställningar 
ska helst göras skriftligt. Beställarens namn skall vara med 
på fakturan. Alla fakturor adresseras till SPF Falubygden, 
Trotzgatan 35, Falun och till den person som ska attestera inte 
till enskild persons hemadress. Viktigt att attestering sker snabbt. 
Instruktion för exp. om detta ska tas fram. 
SPF har erbjudits att sälja häftet Restaurangchansen. Häftet 
innehåller ca 40 matställen i Falun och Borlänge. Går två 
personer ut och äter, betalar man endast för en person. Häftet 
innehåller även erbjudanden om att handla i olika affärer och få 
20 till 50 % rabatt. Häftet kostar 220 kr. 110 kr tillfaller SPF. 
Ett gruppmail till medlemmarna samt reklam på månadsmötet för 
att höra om intresse finns för detta erbjudande. 

 
8. Månadsmöten 

 
Programkommittén ansvarar för program till månadsmöten. 
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Lokal och utformning: Lämplig lokal är Nybrokyrkans kyrktorg (ca 
100 personer) där kan man sitta runt borden och dricka kaffe 
samtidigt med underhållningen. 
Kotterier: Styrelsen och kommittéerna sprider ut sig vid möten. 
Styrelsen och verksamhetsansvariga kommer att få namnskyltar. 
Gunnar Trued har varit i kontakt med Dalasalen och Grands 
Lustgård men ingen av lokalerna fungerar för detta ändamål. 
Dalarnas Museums lokal bra men folk stannar inte på kaffet (man 
måste byta lokal) 
Programkommittén vill ha idéer på program t ex äldreboende, 
trafik, äldrepolitiska frågor. 

 
9. Kontakter med 
massmedia 

 
Artiklar + foto som ska in i en tidning skickas till Margareta Nissby 
som korrekturläser och skickar till tidningen. Detta för att få 
enhetligt utformade artiklar. 
Annonser om månadsmöten ansvarar programkommittén för. 
Blir någon kontaktad av massmedia skickas frågan till Gunnar 
Trued som kan delegera vidare. 
Margareta Nissby vill ha artiklar till SPF-Nytt i god tid. 

 
10. De 4 stora 
föreningarna 

 
SF4 är ett samverkansprojekt. Frågor att diskutera och rapportera 
i projektet är ”Hur driva en stor förening”, ”Krav på förändringar 
gällande hemsidan”, ”Hur arbeta med äldrepolitiska frågor” 
och ”Hur utveckla administrationen. 
SF4-projektet ska vara klart under året och avrapporteras 2015-
01-31 vid ett möte med SPF Järfälla, Eskilstuna och Nyköping. 
Gunnar Trued tycker det är värdefullt att träffa personer från 
andra föreningar. 
 

 
11. Hur engagera 
medlemmarna i KPR-
frågor 

 
KPR.s uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika 
frågor. SPF har fem ordinarie och fem ersättare i KPR. KPR au 
bereder frågor inför beslut. Viktigt att SPF får fram de frågor 
föreningen vill driva för att försöka påverka politikerna. 
Viktigt få in synpunkter från medlemmarna. För att engagera 
medlemmarna i KPR-frågor skickar representanterna i KPR ut 
aktuell information till kommittéerna. 

 
12. Framtiden 

 
Möte med nya medlemmar är 2014-10-22. OBS! Datum är ändrat 
efter mötet i Rankhyttan. Nytt datum är 2014-10-20. 
Ytterligare information kommer. 
Årsmötet är 2015-02-11 i Nybrokyrkan. 
Ensamma lite äldre medlemmar vill gärna ha någon 
sommaraktivitet. Alla verksamheter ”tänker till” under vintern på 
vad vi kan göra sommaren 2015. 
 

 
13. Blanketter, 
Reglementen och 

 
Blanketter finns på SPF.s hemsida. Reglementen ligger under 
styrelsens sida. 
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Befattningsbeskriv-
ningar 

Styrelsen jobbar med Befattningsbeskrivningar, men vill ha hjälp 
från verksamhetsansvariga som skriver ner vad de gör och sedan 
skickar in den senast 2014-10-14 till styrelsen som beslutar. 

 
14. Valbered-ningens 
arbete 

 
Meddela senast 2014-10-10 till Valberedningen, Annli 
Andersson, vilka som står till förfogande till omval i 
styrelsen, verksamhetsansvariga, revisor och KPR-delegater. 

Kommittéerna utser ledamöter till kommittéerna. Går inte detta ta 
kontakt med valberedningen eller styrelsen. 
50 procent av kommittéledamöterna väljs på två år och 50 
procent på ett år. 
Bo Holmkvist har tackat nej till arbete i valberedningen. 
Annli behöver hjälp med arbetet i Valberedningen. 
Kontakt kommer att tas med Lennart Nilsson från Distriktet om 
hur man ska jobba med valberedningen. Gunnar Trued, Annli 
Andersson och Lennart Nilsson hjälps åt att försöka få någon 
ytterligare som kan arbeta i valberedningen. 
Årsmötet väljer sammankallande. 
. 

 
15. Framtida 
eventuellt samarbete 
med PRO 

 
Samarbeta med PRO genom att ha gemensamma program. 
Eventuellt kontaktar vi Vuxenskolan om kulturarrangemang och 
föreläsare samt söker evenemangsbidrag från kommunen riktat 
till allmänheten. 
Gruppen är positiv till samarbete med PRO. 

 
16. Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutade mötet. Tackade för idag och hoppades 
på ett fortsatt gott samarbete. 

 

 
 
 
Birgitta Wallman 
Vid minnesanteckningarna 


