
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 13 september 2010 

 

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

ordinarie:                  (från § 104) , Gun Eriksson(från § 104) ,Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, 

                                  P-O Odén , Kerstin Stafås, Hans Thors 

Ersättare:                  Bo Bävertoft 

Inbjuden:                 Allan Magnusson (t.o.m.§ 103 ) 

 

 § 97  Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 98 Justerare         Gustaf Lagerby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 99 Dagordning     Dagordningen godkändes. Till övriga frågor upptogs: Anordnande av 

                                 SPF-dans (Hans Thors), Sammanslagning av SPF och SPFR (Bo 

                                 Bävertoft). Kallelsens punkt 9 flyttades fram för att komma efter punkt 6. 

                                 Ärenden angående skyltar och Ejeborgs skjuts till senare möte. 

 

 § 100 Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -08-14 lades till 

          protokoll         handlingarna.   

 

 § 101 Inkomna        1.Svärdsjö-Envikens SPF-förening angående gränsdragning mellan 

          skrivelser          föreningarna. De vill att Sundborn skall höra till dem. Kommentar: 

                                   Det står medlemmar fritt att välja var man vill  vara med. 

                                2.Tackkort från Svärdsjö-Envikens förening för jubileumsuppvaktning 

                                    och Sonja Schnürer för födelsedagsuppvaktning. 

§ 102  Nya funk-      Valberedningens förslag att utse Rolf Alfredsson till Brukarråd för 

           tionärer          Tisken godkändes. 

 

§ 103 Månads-          Månadsmötesdagar under våren 2011 blir : 19 januari, 16 februari, 

          möten,             16 mars, 13 april och 11 maj. Barbro Andréason kollar att Missions- 

          SPF-NYTT      kyrkan är ledig 19 januari. 

           m.m.               Gustaf Lagerby lämnade  förslag till utgivningsdatum för SPF-NYTT. 

           .                      Vårnummer redan i januari, vilket blir bra för aktiviteter med anmälan 

                                   till resor, kurser m.m. 

                                  Allan Magnusson framförde att nuvarande annonskostnader i SPF- 

                                  NYTT ej accepteras av företagen. Förslag till nya priser: 

                                  1/4 –sida 300:-,1/2-sida  500:- och 1/1  900:-. Man kan erbjuda att 

                                  köpa 4 st men betala för 3 st. Förslaget godkändes. 

                                  Gustaf Lagerby förhandlar med tryckerier och kan troligen få ner våra 

                                   kostnader. Därigenom kompenseras minskade annonsintäkter något. 

                                   Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
§ 104 Rapporter  a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-08-31   

                                 Kassa    1174:- 

                                 Plusgiro                     57 664:- 

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 187 694:- 

                                 Obetalda räkningar                     60 550:- 

                                 Nettobehållning                    380 390:- 



 

                            b.  KPR 

     Inget särskilt att rapportera. 

                             c.  Ordförande 

                                  Deltagit i distriktets politikerutfrågning i Kristinehallen den 2 september. 

                                  Endast 45 personer i publiken. 

                            d. Väntjänsten 

                                 Gun Eriksson skall påtala den dåliga städningen av lokalerna på Björken. 

                                  

§ 105  Vecka 37  a.   Paneldebatten sköts helt av David Gustafsson. 

                                  Politikerna får en presentpåse och David en bok. Något arvode för 

                                  honom har ej diskuterats. 

                                b. Lilltorpsdagen 

                                    Hans Thors lämnade utkast till detaljprogram. Smärre justeringar görs. 

                                    Milkos sponsring ej helt klar. 

 

§ 106 Mottagning    Nya medlemmar kommer att mottagas i Missionskyrkan 18 oktober 

          av nya            kl  13.30 

 

§ 107 Övriga           1. Hans Thors föreslår att det ordnas SPF-dans och buffé på Dalasalen  30 

                                    oktober. Det ansågs vara en god idé.  Falu Evergreen och Popnix 

                                    skulle spela. Vi behöver längre framförhållning varför 

                                    beslöts att Hans återkommer med lämpligt datum för ett arrangemang 

                                    till våren. 

                                 2. Bo Bävertoft har inkommit med en skrivelse med funderingar om 

                                    hopslagningen av SPF och SPFR. Ett antal frågor om hur proceduren 

                                    skall gå till är vi på föreningsplanet okunniga om varför vi avvaktar 

                                    konkreta uppgifter. Några frågor t.ex : I vilket forum och när skall 

                                    beslut tas? Skall det vara remissförfarande till distrikt och föreningar ? 

 

§ 108 Nästa             Nästa  styrelsesammanträde   är 11 oktober kl 09.30. 

         sammanträde   

        

                                     

§ 109 Avslut            Karin Michols tackade för gott samarbete och avslutade mötet. 

 

                                Vid protokollet    

                                

     

                                Bengt Ekström 

                                Sekreterare   

                                                                      Justeras: 

 

 

                                                        Karin Michols                       Gustaf Lagerby 

                                                        Ordförande 

                                       

                                                                          

 

                                     



                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


