
 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2009 

för 

SPF Falubygden 
 

Årsmöte hölls den 11 februari  2009 i Missionskyrkan. Förhandlingarna leddes av 

Bertil  Österlund. Ca 150 medlemmar deltog i årsmötet. 

 

Styrelsens sammansättning framgår av omstående sida.. 

Styrelsen har under året  haft 12 sammanträden  och redovisar  145  paragrafer. 

Vid några tillfällen har AU sammanträtt före styrelsesammanträdena. 

 

Medlemsutvecklingen visar en uppåtgående tendens. Vid årets början hade 

föreningen 1700 medlemmar och vid årets slut 1791, en ökning med  5,4% 

Nya medlemmar i föreningen under året är 189. Av medlemmarna är 1109 kvinnor 

och 682 män, vilket  ger fördelningen 62% kvinnor och 38% män - fördelningen är 

densamma som föregående år. 

Förbundet annonserade ut vecka 37 som SPF-vecka med särskilt betoning på boende 

Vår förening hade aktiviteter varje dag under veckan, studiebesök på äldreboenden, 

föredrag om kommunens planering för äldreboenden. Fredagen var  SPF- dag på 

Lilltorpet, där föreningen visade upp sina aktiviteter och Seniorshopen bidrog med 

mannekänguppvisning. 

I slutet på året anordnade vårt förbund en tävling mellan kommunerna i Sverige 

om seniorvänligaste kommun. Medlemmarna i KPR  gjorde en beskrivning av 

kommunens aktiviteter för senioranpassning. Falu kommun tog hem priset som 

seniorvänligaste kommun i vårt distrikt - ett diplom. 

Vår förening har deltagit i ”kvalitetsveckan”, som  omvårdnadsnämnden anordnade i 

november och likaså i seniormässan, som ägde rum i april. Vid båda dessa tillfällen 

visades vår verksamhet upp genom bl.a bilder på skärmar. 

 

Nyheter, som  under året  tillkommit, är att SPF-Nytt  publicerats i färg och att 

sångkören numera har en  arvoderad körledare. 

Väntjänsten firade 5-årdjubileum med Kafé  Björken  genom utfärd och lunch. 

 

Inom föreningen finns ett antal arbetsgrupper med olika inriktning. 

Nästan  alla  aktiviteter genomförs på ideell basis. Ansvariga  för verksamheterna är 

värda all uppskattning. 

Till alla dem som arbetar i styrelsen och arbetsgrupper framför jag föreningens tack 

för ett mycket engagerat  arbete.  Arbetsgruppernas aktiviteter framgår av egna 

verksamhetsberättelser . 

 

Karin Michols 

Ordförande 

 

 

  

 



 

    

 

 

 

 
 

 
  


