
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 1 februari 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  t.o.m. § 20 samt 

                                  revisorerna Ulf Lundkvist och Martin Eriksson. 

                                   

§ 16   Öppning          Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols och hon vände 

                                  sig då särskilt till de båda revisorerna. 

 

 § 17 Justerare           Britta Lundberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 18 Dagordning      Dagordningen godkändes     

                             

§ 19 Föregående       Protokollet från  föregående sammanträde  2009 -01-18 genomgicks 

        protokoll           och lades till handlingarna utan anmärkning. 

 

§ 20 Valfrågor         Allan Magnusson lade fram valberedningens förslag till ledamöter i 

                                 styrelse, kommittéer etc. 

                                 Noteras särskilt att sammankallande för expeditionen blir Lisbeth Lundin 

                                 och att Britta Lundberg kvarstår i kommittén. 

                                 Till programkommitténs sammankallande föreslås Kerstin Sahlin 

 

 § 21 Inkomna     a. Diplom till Falun som ”Seniorvänlig kommun” kommer att utdelas till 

         skrivelser       omvårdnadsnämndens företrädare vid fullmäktigemötet den 11 februari. 

                                Karin Michols inbjuden. Kerstin Stafås ersätter om Karin ej kan deltaga. 

                            b. Från Sven-Erik Ejeborg  hade inkommit en skrivelse med frågor/förslag.    

                                - Skogsvandring I Rättvik.. Deltagarna får själva bekosta resa och mat. En 

                                   guide kostar 1000 kr . Denna kostnad kan tas i friskvårdsbudgeten. 

- Blomma eller presentkort till någon inom SPF, som särskilt utmärkt sig 

                                  på något sätt. Utdelning skulle ske vid årsmöte. Frågan för sent väckt 

                                  för  innevarande möte men styrelsen skall begrunda förslaget.. 

- Har man tänkt sig SPF-golf på Samuelsdal ? 

                            c.   Distriktsstyrelsen  meddelar att kampanjbussar för val 2010 skall ut på 

                                  turné. Förfrågar om vi vill vara med vid passande tillfälle. För vår 

                                  egen del är det måhända ej aktuellt. eftersom distriktet ordnar 

                                  paneldebattt  2/9 i   Kristinehallen för riks- och landstingspolitik. Vi 

                                  ligger lågt i  avvaktan på direktiv från distriktet, som vill ha svar  om 

                                  intresse senast15 februari. 

 

§ 22 Verksamhets-   Den del av verksamheten som gäller ekonomin genomgicks och  under- 

        berättelsen        tecknades. 

  Registrering av avgifter är en grannlaga uppgift, som kräver mycket tid. 

  Banken kan göra arbetet för en kostnad av c:a 14 000 -15 000 kr. Beslut 

  senare. då vår kassör kan vara närvarande.    

 . 

                             



 

 

.§ 23 Inför årsmötet a. Föredragningslistan är klar 

                                 b. Verksamhetsberättelsen klar och lämnas till kopiering i 150 ex. 

                                 c. Övrigt: Intet nytt sedan sammanträde 18 /1. 

.                                d. Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet. 

                                 e.  Avtackningar. Endast  till avgående styrelseledamöter.  I år endast 

                                     Britta Lundberg 

                                     Mats Bergman är vidtalad att hålla parentation. 

 

§ 24.SPF-veckan     Programdagar och aktiviteter  enligt föregående protokoll. 

                                Gun Eriksson tar kontakt med Veronica Lidman Ek för diskussion om 

                                ämnesfrågor för hennes föredrag på måndagen 

                                Onsdagsmötet sker i form av paneldebatt med politiker från kommunala 

                                sektorn. Michael Rosén (m) är vidtalad liksom Jonny Gahnshag (s). . 

                                Kerstin Stafås talar med övriga partier från allians resp. opposition. 

                                Lämplig debattledare vore Christer Gruhs. 

 

§ 25  Övriga        a. Brevduvelunch ordnas. Vid denna bör även Kjell Westling och 

         frågor             presskommittén deltaga.   

                            b. Nästa SPF-Nytt utdelas 3-5 mars.Första anmälningsdag blir 9 mars.   

                            c. Gruppledarna samlas torsdagen de 18/3  kl 13.00-16.00. Kallelse kommer. 

                            d. Blommor till P-O Odén ordnas av Karin Michols. 

 

§ 26  Nästa         Styrelsemöte den 15 februari hålls endast om det inkommit motioner som 

         styrelse-     behöver  behandlas 

         möte                    

                  

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

 

                           Vid protokollet 

 

 

                           Bengt Ekström 

                           Sekreterare                               Justerat      

        

 

                                                                          Karin Michols                          Britta Lundberg 

                                                                          Ordförande 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


