
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 18 januari 2010 

 

Närvarande                Karin Michols, Barbro Andréason, Bengt Ekström, Pia Ekström, 

Ordinarie :                 Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Britta Lundberg, Kerstin Stafås, 

                                  Hans Thors 

 Ersättare:                  Ingvar Mårtensson    

 Övriga                      Allan Magnusson, valberedningens ordförande  samt Ruth Trued från 

                                  Resekommittén.      

 

§ 1   Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 2 Justerare         Gustaf Lagerby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 3 Dagordning    Dagordningen godkändes med tillägg att beslut tas om datum för hösten 

                               månadsmötesdagar och mottagningsdag för nya medlemmar 

                                   . 

§ 4  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2009 -12-07 genomgicks 

       protokoll        och lades till handlingarna utan anmärkning. 

 

§ 5 Valfrågor        Allan Magnusson meddelade att valberedningen var klar med alla 

                              kommittéer förutom ordförande för programkommittén. Nuvarande skall 

                              försöka övertalas stå kvar. Barbro Andréason tillfrågar en tänkbar från 

                              nuvarande kommitté .Valberedningens förslag i sin helhet kommer att 

                              biläggas årsmöteshandlingarna. 

                              Ombud till distriktsstämman kommer att utses av styrelsen. 

                                    

§ 6 Annonsering   Resekommittén  har i sitt brev av 2009-11-24 fått svar av ordföranden 

      av resor           2009-11-27. där frågor om sättet att anmäla sig till researrangemang 

                              ventilerades. Alla skall ha samma chans att få meddelande och detta 

                              tidsmässigt rättvist. Mail och hemsida kan komma  före SPF –Nytt. 

                              Framförhållning av biljettköp gör att det vid vissa tillfällen inte går bra 

                              att våga göra förköp p.g.a. att utgivningen av SPF-Nytt kommer för sent. 

                              Man kan få stå för kostnader för osålda platser.  Efter diskussion 

                              beslutades att kommittén får viss frihet att utnyttja hemsidan och gruppmail 

                             vid speciella tillfällen. 

                                   

. § 7  Inkomna      Svärdsjö Envikens SPF –förening har 25-årsjubileum och inbjuder till 

       skrivelser      konsert i Boda missionshus den 27 februari kl 14.00. Kostnad 125 kr. 

                            Beslöts att Karin Michols deltar och uppvaktar med presentkort á 500 kr 

                            från Läkare utan gränser. 

.§8  Rapporter   a. Ekonomisk 

                              Kassören hade ej lämnat särskild rapport för december 2009. Resultat- 

                              räkning för hela året 2009 samt budgetförslag för 2010 var gjorda och 

                              genomgicks. Eventuella frågetecken i budget får avklaras vid möte 

                              2010-02-01. 

                           b KPR 

                             Inget speciellt att meddela förutom att Diplom för länets bästa seniorvänliga 

                             kommun skall överlämnas vid lämpligt  tillfälle, som ger god PR åt såväl 

                             Falu kommun som SPF. 



 

                          c..Ordförande 

                              Karin Michols har givit kondoleansblommor till Maud Nilsson och 

                              Margareta Nissby, vilka mist anhöriga. 

                          d. Övrigt 

                               1. Hans Thors meddelade att den nya boulehallen i Främby är klar och     

                                   spel kan börja 26 januari. Invigning i februari. 

                               2. Gun Eriksson meddelade att väntjänstens aktivitet på Björken börjar 

                                   25 januari. 

  

§ 9 Årsmötet        a. Annons ordnas av Barbro Andréason 3 veckor i förväg. I denna skall 

                                anges att motioner får lämnas in. 

                             b. Föredragningslistan görs av sekreteraren. 

                                 Upplysningsvis: På punkten om medlemsavgifter kommer ett förslag 

                                 om höjning av distriktsavgiften från 10 till 20 kr. 

                             c. Ordföranden har ett anförande 

                             d. Deltagarna bjuds på kaffe. 

                                   

§ 10 SPF-veckan  SPF-veckan blir som vanligt vecka 37. Vi har måndagen 13/9 

                              sammankomst med kommunrådgivaren i konsumentfrågor 

                              Veronica Lidman Ek. Månadsmötet den 15/9 ägnas åt en paneldebatt inför   

              .               valet. För närvarande har både M och S tackat ja. Utformningen diskuteras 

                              vidare. Lilltorpsdagen blir på fredagen den 17/9. Kontakt tas med      

                              seniorshopen. Aktiviteterna bör vara slut ca kl 14.00. 

                                

§ 11 Enkät           Enkätblankett som nya medlemmar skall besvara, genomgicks. Viss 

                             justering fick Barbro Andréason till uppgift att göra. 

 

§ 12 MånadsmöteVid månadsmöte, 20 januari, skall Erich Colberg berätta om sitt liv. 

        

 § 13 Höstmöten  Höstens möten blir veckorna 37, 41, 45  och 50. 

           m.m.          Möten för nya medlemmar blir 29 mars och 18 oktober kl 13.30.       

 

§ 14 Övriga.        Gustaf Lagerby påpekade att SPF-Nytt skall ha en ansvarig utgivare. 

        frågor          och det beslöts att det skall vår ordförande vara. 

                            Vidare uttrycktes önskan om att gruppmail skall utnyttjas mera 

                            Britta Lundberg: Sopproblem för kontoret. Beslut: Lös med andra i huset. 

 

§ 15 Avslut            Karin Michols tackade för visat intresse  och mötet avslutades.                              

 

                               Vid protokollet 

 

 

                               Bengt Ekström 

                               Sekreterare                          Justerat      

        

 

                                                                          Karin Michols                          Gustaf Lagerby 

                                                                          Ordförande 

 



                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


