
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 12 april 2010 

 

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

Ordinarie :                Gun  Erikssson, Gustaf Lagerby,Lisberth Lundin, Kerstin Stafås, 

                                 P-O  Odén, Hans Thors 

Ersättare:                  Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson    

  

 § 56  Öppning         Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 57  Justerare         Barbro Andréason utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 58 Dagordning     Dagordningen godkändes med tillägg: Sommartid på expeditionen, 

                                 Personnummer på deltagare i studiegrupper samt !800:e medlemmen.. 

                                 

 § 59  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -03-16  lades 

          protokoll        till handlingarna utan anmärkning. 

 

§ 60 Inkomna      a.  SPF Bladet nr 4. 

        skrivelser     b.  Friskvårds- och studieansvariga  inbjudna till konferens. Förutom den 

                                 ansvarige får ytterligare en person från varje kommitté delta på 

                                 föreningens bekostnad. 

                             c. SPF:s ordförande Erik Olsson har skrivit till finansminister Anders Borg 

                                 och delgivit honom SPF:s förbundsstyrelses synpunkter  angående 

                                 skattefrågan för pensionärer. 

                             d. Webb-utbildning inom Daladistriktet kan få hjälp av den ansvarige  Sune 

                                 Ryttar. 

                             e. Översikt av kurser och konferenser  under 2010. 

            

§ 61 Rapporter    a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-04-09 

                                 Kassa    1 530:- 

                                 Plusgiro                      73 073:- 

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 2275 694:- 

                                 Obetalda räkningar                      55 386:- 

                                 Nettobehållning                    486 319:- 

                                 Styrelsens  tidigare godkännande att bankmedel sätts på fasträntekonto 

                                 under tre månade kvarstår. 

                                 83 medlemmar har  ännu ej betalt årsavgiften. Påminnelse görs. 

                            b.  KPR 

                                   Anhörigstöd är viktig verksamhet i kommunen. Kerstin Stafås och Ann 

                                   Lagerby är med i referensgrupp. Man skall vända sig till vårdarna som 

                                   man anser har störst möjlighet få fram budskap om vilken hjälp som 

                                   kan erhållas. Man har laglig rätt till hjälp av sin kommun för handikap- 

                                   anpassning till sin bostad. Det finns även projekt med statliga medel. 

 

 

 

 



                             c.  Ordförande 

                                 - Vid mottagning av nya medlemmar 29 mars  kom ca 40 förutom 10 från 

                                    styrelse och kommittéer .Många vill delta i vårt arbete .Karin Nichols 

                                    har listat de intresserade f.v.b.  valberedningen 

-SPF:s valbuss kommer till Falun 2 september. Varken distriktet eller 

 vår förening kommer att ha med den att göra. 

                              d. Övriga 

                                  - Gun Eriksson rapporterade om underhållning på Britsarvsgården 

                                    11 april. 18 personer deltog förutom de serverande. 

                                    Även Smedjan har haft aktiviteter föregående vecka . 40 personer 

                                    deltog. Skön stämning med cittragruppen som spelade och sjöng. 

                                  - Hans Thors meddelade att danserna på Folkets Hus givit 3000:-i netto. 

 

§ 62 Distrikts-           En motion om hjälp till handikappade har inkommit. Styrelsen föreslår 

         stämma             att den bifalles.           

 

§   63  Skrivelse,       Hans Thors har skrivit om sponsring  till boulebanan i Främby. Beslöts 

           Hans Thors     att en diskussionsgrupp med Hans Thors, Bo Bävertoft och P.O Odén 

                                  bildas för att ge beslutsunderlag. Hans T är sammankallande. 

 

§ 64Mässa på            Gun Eriksson och Pia Ekström. har sammanträtt med ansvarig för 

        Lugnet               distriktet. Gun har gjort tjänstgöringslista. Utställningsmaterial finns. 

                                  SIBA sponsrar med en TV för visning av  SPFs verksamhet. Ett centralt 

                                  bildspel  från förbundet efterlyses. 

 

§ 65 SPF-dagen,       Christine Rudholm kommer 13 september och ger konsumentrådgivning 

        vecka 37            på Björken mellan kl. 10.00-14.00. 

                                  15 september:Valdebatt. Deltagande politiker  har ännu ej besvarat brev 

                                  från Kerstin Stafås .Påminnelse görs. David Gustavsson  kommer att 

                                  vara debattledare. 

                                  Lilltorpet är bokat 17 september mellan 10.00-14-00. 

 

§ 66  Telefon            Expeditionens telefonsvarare vållar bekymmer. Lisbeth Lundin tar 

                                 kontakt med NetIT  för att få den att fungera på önskvärt sätt. 

 

§  67 Höstprogram   Programkommittén ej helt klar. Före hösten ordnar väntjänsten 

                                 sommarutflykt till Skyttepaviljongen 28 juni. Smörgås , kaffe och kaka 

                                 serveras. 

 

§ 68 Nästa månads- Ann- Britt Åsebol  berättar. Hon får trädgårdsboken för sitt framträdande. 

        möte. 

 

§  69 Övrigt             - Sommartid: Stängt från 15/6 till 10/8. Öppet endast tisdagar. 

 -  Personnummer bör inte spridas till kursdeltagare. 

                                - 1800:de medlemmen är Jörgen Ekström från Sundborn. Han  får på 

                                   månadsmötet ett presentkort på dagsresa enligt eget val.. Barbro 

                                  Andréason ordnar kort. 

                                 

 

  



                                 Utöver § 58 angivna ärenden togs upp frågan om skylt på expeditions- 

                                 byggnadens fasad åt Trotzgatan. Bo Bävertoft fick i uppdrag att 

                                 kontakta byggnadsnämnden, som handhar denna typ av tillstånd. 

                                    

 § 70 Nästa möte    Nästa styrelsesammanträde hålls 5 maj. varefter det är lunch  på Sågmyra 

                                herrgård 

. 

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

 

 

                                Vid protokollet                                   

     

                          

                                Bengt Ekström 

                                Sekreterare   

                                                                      Justeras: 

 

                                                      

                                                                    Karin Michols                       Barbro Andréason 

                                                                    Ordförande 

                                       

                                                                          

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                 


