
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 5 maj 2010 

 

Närvarande               Karin Michols, Bengt Ekström, Pia Ekström, Gustaf Lagerby, 

Ordinarie :                 Lisbeth Lundin, Kerstin Stafås, P-O  Odén, 

Ersättare:                   Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson    

  

 § 72  Öppning         Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 73  Justerare         Pia Ekström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 74 Dagordning     Dagordningen godkändes. 

                                

 § 75  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -04-12 lades 

          protokoll        till handlingarna. 

 

§ 76 Inkomna           SPF Bladet. 

        skrivelser      

            

§ 77 Rapporter    a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-04-30 

                                 Kassa    1 211:- 

                                 Plusgiro                      56 607:- 

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 275 695 

                                 Obetalda räkningar                      36 116:- 

                                 Nettobehållning                    491 805:- 

                                 32 medlemmar har  ännu ej betalt årsavgiften. De som har försäkring 

                                 påminns. 

                            b.  KPR 

                                 Lokalförsörjningsplan är under upprättande  för kommunen. Ett projekt 

                                 där bl.a. innebörden av benämningar på olika boendeformer klargörs. 

                                 Många innevånare  är mellan 65 -74 år, varför stor ökning av service- 

                                 trygghets - särskilt boende förväntas. 

                                 KPR skall besöka särskilt boende i Skoghem, Grycksbo. 

                            c.  Ordförande 

                                 Karin Michols talade om sitt intryck av mässan på Lugnet 17-18 april. 

                                 SPF hade en bra monter men litet trångt  utrymme. Vi fick troligen någon 

                                 ny medlem, 

                            d. Övriga   

                                 - Lisbeth Lundin redogjorde för avtal beträffande tele och data. 

                                   IT-inkoppling av datorer : 495:- per kvartal oavsett hur många. 

                                   Telefon nr 690 45 : 90 :-/mån +samtalsavgifter. 

                                   Telefon nr 79 79 08 vilande, gammalt kvarstående. Numret reserverat 

                                   för SPF och ej tillgängligt för någon annan. Avgift: 5:-/mån. Avtal 

                                   tecknat  2007. 

                                   Sophanteringen : Städpersonalen ombesörjer att soporna läggs i 

                                   särskilt avsett rum. 

                                   Toner till kopiator för datorn kan köpas för 800:-. Ny kopiator  kostar 

                                   900:-. Beslöts att köra den gamla så länge det går. 



 

          - Pia Ekström har deltagit vid Vuxenskolans årsmöte. Man skall byta 

                                  lokaler i Falun och då troligen få nya i nuvarande fastighet. Emil 

                                  Nilzon skall sluta. Borlängekontoret skall ha öppet två dagar/vecka i 

                                  Falun fram till 1 oktober då ny medarbetare till kontoret kan anställas. 

                                  När Falukontoret är obemannat skall telefonsamtalen gå till Borlänge. 

                               - Gustaf Lagerby angav att annonsanskaffandet  till SPF-NYTT var 

                                  jobbigt för de ansvariga Allan Magnusson och Lennart Pettersson. 

                                  Ett helt annat läge än vid start. Intäkterna har minskat från   42.600-   

                                  2008 till 25 000:-  2009. 

 

§ 78 Ej åtgärdade    a. Skyltar    

        ärenden               - Eftersom handläggaren Hans Thors ej var närvarande kvarstår 

                                      skyltfrågan beträffande Främbys bowling.    

- Skylt på kontorsvägg får sättas upp enligt fastighetsägaren men 

   byggnadsnämnden skall godkänna. Bo Bävertoft kom med förslag att   

   sätta en skylt i ett av  fönstren mot gatan. Bra förslag och inget 

   krångel med tillstånd.   

                                 b. Ejeborgs skrivelse kvarstår obesvarad .Hans Thors var ej närvarande. 

                                 c. Administrativa hanteringen av medlemsavgifter hålls öppen. P-O Odén 

 och Maud Nilsson har inget förslag ännu. Banken vill ha ca 10 000:-. 

 Medlem som kommer in efter 1/7 betalar halv avgift. Den blir  105:-. 

 

§ 79 Distrikts-         Väl genomförd stämma. Till ny ordförande valdes Rune Karlsson 

        stämman          Distriktet höjer årsavgiften med 10:-. 

 

§  80 Kurser            Distriktet anordnar kurser. Aktuella för våren är : 

                                Friskvård och studieansvariga 22 april. Pia Ekström deltog 

                                och informerade om att det finns speciell datorkurs på dvd. 

                                Ordförande och valberedning 6 maj. 

                                Sekreterare och väntjänst 20 maj. 

 

§ 81 Höstprogram  SPF-NYTT utkommer med nästa nummer 18-20 augusti. 

 

§ 82 Nästa              Nästa sammanträde  är 24 augusti. Kommer det upp något särskilt 

        sammanträde  angeläget ärende kallas till extra möte. 

        

§  83 Övriga.          Beslöts att en lunch per år sponsras till kommittéer. 

                                 

§ 83 Avslut            Karin Michols tackade för gott samarbete - bra grupp där allt flyter på bra. 

 

                                Vid protokollet                                   

     

                                Bengt Ekström 

                                Sekreterare   

                                                                      Justeras: 

 

                                                        Karin Michols                       Pia Ekström 

                                                                    Ordförande 

                                       



                                                                          

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


