
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 24 augusti 2010 

 

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

ordinarie :                 Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Kerstin Stafås, 

                                 P-O  Odén, 

Ersättare:                  Bo Bävertoft 

Inbjuden:                 Allan Magnusson ( övrig fråga under § 95) 

 

 § 84  Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 85 Justerare         Gun Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 86 Dagordning     Dagordningen godkändes. Till övriga frågor upptogs: Deltagande i 

                                 SPF-aktiviteter utan att vara medlem, Vakans i brukarråd mm (Allan 

                                Magnusson), Lokal för kurser, Parkeringsavgifter 

                                

 § 87  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -05-05 lades till 

          protokoll        handlingarna med justeringen att det i § 78 är boule  som spelas i Främby. 

 

§ 88 Inkomna         1. Hörselkonferens 23/9 

        skrivelser        2. Synombud, ordförande +ansvariga, 23/9 

                               3. Skrivelse från Daniel Grönberg, Röda Korset 

                               4. Tackkort från Margareta Dunkars och Marianne Ekdahl 

 

§ 89 Rapporter    a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-07-31 

                                 Kassa    1174:- 

                                 Plusgiro                    126 925:- 

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 232 694 

                                 Obetalda räkningar                    139  000:- 

                                 Nettobehållning                    416 200:- 

                                 Medlemsantalet är nu 1830. Ett 30-tal har fått påminnelse om ej betald 

                                 avgift. Förhandlingar pågår  med bank angående behandling av 

                                 medlemsavgifter. Till nästa möte väntas förslag klart. 

                            b.  KPR 

     Kerstin Stafås redogjorde för de nu fastställda bostadsformerna: 

     Seniorboende, många utbud av olika former. 

     Trygghetsboende i hyresbostäder, bemannade delar av dygnet, 

                                 matmöjlighet. 

     Vård –och omsorgsboende, biståndsbedömning 

     Man hoppas att inte behöva bygga så mycket nytt. Möjlighet att hyra ut 

     flexibelt vid trygghetsboende. Kopparstaden vill ha garantier om de skall 

     bygga om för trygghetsboenden. 

     Kristina Knutsson-Sjölund är anställd som anhörigstöjdare direkt under 

     KS.  Anhörigstöd och anhörigvårdare är viktiga funktioner, som våra 

     medlemmar bör känna till.    

 

 



 

                            c.  Ordförande 

                                 Blivande pensionärer har av ordföranden  fått brev för att rekryteras som 

                                 medlemmar. Man kommer eventuellt att sluta med detta för det tas inte 

                                 alltid väl upp 

                            d. Väntjänsten 

                                 Gun Eriksson skall delta i  begravning för en medlem, Holger Smed. 

                                 Maj Boström har gått ur kommittén men är kvar i väntjänsten 

,                                Lars-Gunnar Larsson och Sonja Persson är nya i väntjänsten. 

                                 Problem med  avsaknad av hörslinga på Björken. Finns förslag på 

                                 portabel slinga  men Kopparstaden borde installera en fast som på 

                                 Britsarvsgården. Styrelsen gör  skrivelse med denna begäran. 

                                 Skyttepaviljongen fick 32  deltagare vid ett lyckat möte. 

§ 90 Ej åtgärdade    a. Skyltar : Möte efter SPF-veckan angående skylt i Främbyhallen. 

        ärenden            b Årets SPF-are. Ejedals skrivelse är kompletterad. Ärendet skjuts upp till 

                                    nästa möte   

 

§  91 Vecka 37       a. Kerstin Stafås har skickat ut inbjudan och även påminnelser till politiker 

                                   för deltagande i paneldebatt. Följande är klara: Mikael Rosén, M,    

                                   Johnny Ganshag, S, Mats Dahström,C, meddelar namn, 

                                   Sten Larsson,Fap, Inger  Olenius, Mp, Margarehta Helgesson, FP. 

                                   Sören Johansson, V  och  Håkan Nohrén ,KD, har ej svarat. 

                                b. Lilltorpsdagen 

                                   Alla arrangemang bokade . Line-dans börjar kl 10.15. 

                                   Milko skall tillfrågas om reklamprodukter.             

                                   Information om studiecirklar görs i samband med mannekäng – 

                                   uppvisningen. Annons införs 11 september. 

                                c. Övrigt 

                                    Skyltning i Stadshuset. Samråd  SPF – Studieförbundet Vuxenskolan..      

                                  

§ 92 Höstprogram  Av SPF-NYTT framgår aktuella  aktiviteter. 

 

§ 93 Vårmöten       Tas vid nästa styrelsemöte . 

 

§ 94 Nästa              Nästa sammanträde  är 13 september kl 09.30. 

        sammanträde   

        

§  95 Övriga          1.  Deltagande i SPF:s aktiviteter utan att vara medlem tas upp nästa möte.     

         ärenden             SPRF:s medverkan kan vara en speciell fråga. Även vid kommitté- 

                                   ansvarigas möte kommer frågan att tas upp. 

                               2. Allan Magnusson: 

                                   - Meddelade att ersättare för avgående brukarråd kan fås i slutet 

                                     av augusti. 

- Man måste ta ställning till hur man skall förfara med brukarråd vid 

   privat vårdcentral. Naturligt är att det skall finnas även vid sådan. 

                                   - Allan framförde även önskemålet om att den som vill lämna ett 

                                     uppdrag meddelar detta så fort som möjligt. 

 -  Annonsbekymren för SPF-NYTT skall diskuteras på möte 23 

    september 

  



                                3. Lokaler för kursverksamhet. 

                                    Pia Ekström skall delta i styrelsemöte på Vuxenskolan innevarande 

                                   . kväll. Till och med årets slut är man kvar i nuvarande lokaler i 

                                    Falugallerian. Det finns ett antal förslag på nya lokaler men det är inte 

                                    klart ännu. Nyttjande av SPF:s lokaler kan i något fall vara 

                                    möjligt.  Intilliggande lilla lokal skulle kunna nyttjas för  mycket små 

                                    grupper. 

                                 4. Parkeringskort skall ej inköpas av parkeringsbolaget. 

                                     Parkeringsavgiften betalas som normalt i automat och mot kvitto fås 

                                     kostnaden betald av SPF 

 

§ 96 Avslut            Karin Michols tackade för gott samarbete . 

 

                                Vid protokollet    

                                

     

                                Bengt Ekström 

                                Sekreterare   

                                                                      Justeras: 

 

 

                                                        Karin Michols                       Gun Eriksson 

                                                        Ordförande 

                                       

                                                                          

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                 


