
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 16 mars 2010 

 

Närvarande               Karin Michols, Barbro Andréason, Bengt Ekström, Gun Eriksson, 

Ordinarie :                Gustaf Lagerby, P-O Odén, Hans Thors 

Ersättare:                  Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson    

  

 § 40  Öppning         Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 41  Justerare         Hans Thors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 42 Dagordning     Dagordningen godkändes. ”Sommarmusik” tillkommer på övriga frågor. 

                                 

 § 43  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -02-15  lades 

          protokoll         till handlingarna utan anmärkning. I protokoll från konstituerande möte 

                                 2010-02-17 ändrades datum för  mottagandet av nya medlemmar från 

                                 felaktigt angivna 19 mars till 29 mars. 

 

§ 44 Inkomna      a.  Tackkort har kommit från Margareta Nissby och Maud Nilsson. 

        skrivelser     b.  2010-02-25 Förbundsordföranden Karl Erik Olsson har skrivit till 

                                 finansminister Anders Borg och delgivit honom SPF:s förbundsstyrelses 

                                 synpunkter  angående skattefrågan för pensionärer. 

 

§ 45 Rapporter    a.  Ekonomisk 

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-03-15 

                                 Kassa    2 735:- 

                                 Plusgiro                      63 933:- 

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 262 438:- 

                                 Obetalda räkningar                      17 541:- 

                                 Nettobehållning                    505 973:- 

                                 Styrelsen godkände att bankmedel sätts på fasträntekonto under tre 

                                 månader. Lämpligt för att lätt kunna ändra om ränteläget ändras. 

                                 Medlemsantalet är för närvarande 1798. 

                            b.  KPR 

                                - Falu kommuns dietist har gjort en kokbok tillsammans med 

                                   hemtjänsten. Den kan köpas för en kostnad av 100:-. 

- Kerstin Söderbaum orienterade om byggnadsplaner i Falun. 

                            c.  Ordförande 

                                 Karin Michols deltog ej i SPF Föreningen Svärdsjö- Envikens 

                                 25-årsjubileum. Hon har skrivit lyckönskningsbrev  och som gåva skickat 

                                 ett bevis på inbetalning till  Läkare utan gränser. 

                            d. Övriga 

                                  Hans Thors berättade att Arenan i Främby har stor verksamhet. SPF är 

                                  störst vad gäller boule. En reklamskylt i hallen önskar man sätta upp. 

                                  En kostnadsfråga som får diskuteras vidare. 

 

 

 

                                 



                                 Barbro Andréason hade varit på konferens i Västanvik. Där diskuterades 

                                 bl.a. SPF:s organisation för att göra den smidigare och få en bättre 

                                 ekonomi 

- Hopslagning av distrikt samt distrikts-distribution av trycksaker skulle 

                                   kunna vara  några alternativ för att minska kostnader. En grupp bildades 

                                   för  vidare diskussion. 

                                   Av årsavgiften på 205 :- går 110:- till centrala kassan, som fördelar 

                                   summan enligt följande: Äldrepolitik 34:-, Utbildning//info 13:-, 

                                   Veteranen 30:-, Marknadsföring+ rekrytering 25:- Medlemsservice 8:-. 

                                  

                                -  Friskvårds –och studieansvariga kommer att ”utbildas”. 

                                -  Överblivna resor kommer att annonseras på distriktets hemsida. 

                                ) 

§ 46 Distrikts-           Ombuden har utsetts. Barbro Andréason leder månadsmötet och kan ej 

         stämma             deltaga. Ersättare  blir P-O Odén. Samåkning  organiseras.   

 

§ 47 Årsmötet           Utvärdering av årsmötet gjordes.. Det ansågs bra. Till ett annat år bör 

                                  man försöka få någon attraktiv programpunkt förutom kören. Ett 

                                  fåtal hade hämtat verksamhetsberättelsen. 

                                  Protokollet bör justeras utan dröjsmål. Datum för justering bestäms. 

 

§ 48 Förslag från      Ejeborg har inkommit med förslag om att utse en populär SPF-are. 

        Ejeborg             Hans Thors fick i uppdrag att närmare diskutera frågan med förslags- 

                                 ställaren, varför frågan tillsvidare bordlades.   

 

§ 49 Mässa på           Gun Eriksson och Pia Ekström. har sammanträtt med ansvarig för 

        Lugnet              distriktet. Detaljer hur monter skall vara, hur den skall bemannas, 

                                  hur bemanningen skall sköta sig m.m. är i stort anvisat. Gun kommer att 

                                  göra schema med 2 personer per pass. 

                                  Från Faluns sida kan vara lämpligt att visa boule och Line-dance. 

                                  Kerstin Söderbaum skall tillfrågas om hon vill göra något för boendet 

                                  i Tersen. Pia Ekström kontaktar henne. 

 

§ 50 SPF-dagen       Månadsmötet med paneldebatt är delvis förberett med politiska 

        och                   företrädare. Bengt Ekström  försöker få tag i debattledare. 

        vecka 37           Hans Thors beställer Lilltorpet till 17 september. Begivenheterna bör 

                                 pågå till kl 14.00. Mannekänguppvisning, blodtryckskontroll etc är bl.a. 

                                 programpunkter i vanlig ordning. 

 

§  51 Mottagning      Nya medlemmar mottages 29 mars. De olika grupperna redogör för sin 

         av nya              verksamhet. 

         medlemmar 

 

§ 52 Nästa månads-  Christer Gruhs kommer att informera om Dalarnas Tidningar. Han för- 

        möte                  förväntas ej ta arvode. En bok kommer att förlänas honom. 

 

 

 

 

 



 

§ 53 Övriga frågor   Förslag till ”Sommarmusik i Stadsparken” framförs av Hans Thors och 

                                 Stig Hellberg. Frågan diskuterades och det ansågs att Kulturnämnden 

                                 måste vara huvudman och drivande. Den bör vara delaktig i kostnaderna. 

                                 Om  nämnden är positiv beslöts att SPF kan  bidraga med högst 10 000:- 

  

§ 54 Nästa möte      Nästa styrelsemöte är den 12 april. 

 

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

 

 

                                Vid protokollet                                   

    Justerat 

 

 

                               Bengt Ekström                               Karin Michols                       Hans Thors 

                              Sekreterare                                      Ordförande 

 

         

                             

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


