
Minnesanteckningar 

Träff med ordförande/sammankallande i SPF:s kommittéer 2010-09-23 

 

Närvarande    Karin Michols Ordförande 

                       Barbro Andréason             Vice ordförande 

                       Lisbeth Lundin Expeditionkommittén 

                       Hans Thors                     . Friskvårdskommittén 

                      Allan Magnusson Försäkringsfrågor, valberedningen 

                      Kerstin Stafås KPR/pensionärsrådet 

                      Mats Bergman                    Körkommittén 

                      Maud Nilsson Medlemsregister 

                      Gunnar Fridén                    Möteskomittén 

                      Gustaf Lagerby Press-och PR-kommittén 

                      Ingegerd Schmidt               Programkommittén 

Karin Olausson Brukarråden 

Pia Ekström  Studiekommittén 

Gun Eriksson                      Väntjänsten 

                      Bo Bävertoft                      Webbmaster 

Birgitta Wiberg                  ers. Resekommitttén 

1.Öppnande av mötet 
   Barbro Andréason hälsade alla välkomna till dagens träff. Trevligt att lära känna varandra. 

 

2. Dagordning 

    Fastställande av dagordning följde och därefter presentation av mötesdeltagarna. 

 

3. Utvärdering av seniorveckan 
    a. Kafé Björken – Positiv dag. 

        Ann-Christin Rudholm talade om konsumentfrågor. Stor anslutning – antalet deltagare 

        var 43 st. Parentation hölls över bortgången vän. 

    b. Golftävlingen hamnade i denna vecka. Skulle ha varit 18 juni, men blev inställd. 55 st 

        skulle ha deltagit, men några föll bort. Det blev 48 enligt prislistan 

        Vinnare: Damer A Ulla Haglöf 

                                   B Margot Ädel 

                       Herrar A Hans Ek 

                                   B Bo Andersson    

        Vinnarna förärades en ”platta” samt en liten staty som pris från SPF. 

        Priser köps. Ingen sponsring annat än att Lugnets abonnemangschef sponsrar. 

    c. Paneldebatt 

        David Gustafsson - strikt i debatten. Styrde med fast hand utfrågningen av 8 st 

        kommunpolitiker. 

        Publikfrågorna var ej så många. Gustaf Lagerby har tagit imponerande foton samt  gjort 

        en politiskt neutral sammanfattning, som kan studeras på hemsidan. Politikerna tackades 

        med en ”plast”-påse med stort innehåll, bl.a. Veteranen- bokmärke-kundvagns”mynt”- 

        penna m.m. . David förärades en Carl Larssonbok samt  presentkort på bokhandeln. 

     d SPF-dagen. Ca 130 besökande. Modevisningen drog en stor publik. 3 damer och 2 herrar    

        visade kläder från Avestas seniorshop. I tipspromenaden deltog 65 st. Margareta Ringsby 

        erbjöd en promenad i omgivningen men endast 6 st deltog. Har dagen överlevt sig själv ? 

         Linedansarna var som vanligt duktiga.. Blodtryckstagarna hade fullt upp hela dagen.  

         Positivt var att bussen stannade utanför Lilltorpets entré.”Fönstret” vid Stora Torget - 

         positivt omdöme. 



4. Rapporter 

    Brevduvor 

    Martin Löfdahl var ej närvarande. Ersättare fanns ej. 

    Expeditionen 

    Lisbeth Lundin uttalade att det är svårt att hinna med. Arbetsbördan har ökat. Anmälningar 

    till kurser och konserter - skilda anmälningsdagar för olika evenemang. Funderingar kring 

    öppethållande flera dagar. Researrangörernas kontakter – bra! 

    Friskvårdskommittén 

    Hans Thors     

    Karin Michols  lotteridragare i  motionslotteriet – 45 vinster. De som har 20 poäng får vara 

    med i lottningen 

    Överanmälningar till vattengymnastiken.Golfen är viktig för oss - nya pensionärer spelar 

    i stor utsträckning.. Nybörjare behöver ej vara medlem i någon golfklubb. . 

    Dans 6 oktober i Folkets hus. Fundering att ta upp cykling för vana cyklister. Det kan vara 

    farligt att cykla. Läs mer på http.www. spffalubygden.com. friskvard. Friskvard. html 

    Försäkringsfrågor valfrågr 

    Allan Magnusson 

    Påringningar angående försäkringar varje vecka. Inga nyheter. 

    Valberedningens utskick med förfrågan om fortsatt engagemang i styrelse och kommittéer   

    bör besvaras före valberedningens möte senast 2010-10-18. 

    Hörselvård 

    Inga-Britt Andersson – ej närvarande. Ingen esättare. 

    KPR/pensionärsrådet 

    Kerstin Stafås 

    Kommunala pensionärsrådet –grupp, som behandlar ärendena i förväg. 

    Arbetsutskott som representeras av Karin Michols och Kerstin Stafås från SPF. Vi får vara    

    om mycket i kommunen. En grupp arbetar med boende fram till 2030.Privata vårdcentraler, 

    3 st. Bra marknadsförare. Marknadsföring av kommunens utbud. ” Är Falu kommun bra 

    att åldras i ?”Bäst i Dalarna samt näst bäst i Sverige ! Vi vann en tävling i Dalarna ! 

    Önskemål om hörslingor i offentliga lokaler. 

    Körkommittén 

    Mats Bergman 

    45 medlemmar. 40 på körövningarna. Vi har börjat köpa noter – (slutat kopiera) med 

     benäget stöd av SPF. Körmedlemmarna bidrar med 100 kr för medlemskap. Kören sjunger   

     upp 5 gånger på månadsmöten. Man uppträder även i Missionskyrkan vid höstbasar, samt 

     olika boenden. Utbyte med Sandviken gjordes i våras. 

     Medlemsregister 

     Maud Nilsson 

     Registrerar samt avregistrerar medlemmar. Skriver ut listor till resor. Endast 2 st kan ändra 

     i registret. Fler kan få ut listor= de som har läsrättighet. 

     Möteskommittén 

     Gunnar Fridén 

     ”Raggar” folk till mötena. Möte för nya medlemmar 18 oktober. 2 st medlemmar slutar i 

      kommittén och måste  ersättas. 

     Press- och PR- kommittén 

     Gustaf Lagerby 

     SPF-NYTT – gruppmail går till Stig Hellberg. I dag ger man ut 4 nr för att slippa moms 

     Nydaning-  tidigarelägger vårnumret till januari samt senarelägger en vecka inför vintern. 

     700 nås på   gruppmail. Stopp för nr 4 är 1 november.samt för vårnumret 30 november. 

     Avtal med Sahlanders för  tryckning. Alternativt tryck – landsting eller kommun. 



 

     Programkommittén 

     Ingegerd Schmidt 

     Kommittén består av 6 medlemmar med fördelning 3-3, vilka sammanträder 3 gånger 

     per termin. Önskar tips från medlemmarna.. 

   . Resekommittén 

     Birgitta Wiberg ers. för Ruth Trued 

     Trevliga resor. Det har gått bra. Ibland för få anmälda. Bra samarbete med  Borlänge och 

     Svärdsjö för att fylla bussarna. 

     Samordnare Brukarråden 

     Karin Olausson 

     Möten 2 gånger per termin. Brukarråden  är opolitiska. Möjlighet till kontakt även med 

     privata vårdcentraler. 

     Studiekommittén.. 

     Pia Ekström 

     Studiekommittén har presenterat kring 30 kurser under hösten. Många kurser har kommit 

     igång, men några har för få anmälningar. Nytt för våren: Läs och Res med resmål Estland 

     från Ösel till Narva. Presenteras tydligare i SPFs program för våren. 

     Trafiksäkerhetskommittén 

     Bjarne Harrung, Ej närvarande 

     Väntjänstkommittén 

     Gun Eriksson 

     Väntjänsten fungerar bra ! Kafé Björken livligt besökt. Cittragruppen aktiv.     . 

     Sommarutflykt uppskattad av deltagarna –Guldkant i livet. 

 

5. Ordföranden har ordet 
    Karin Michols: 

    *Erinran om ideellt arbete. 

    *Räkning lämnas för ersättning av utgifter. Viktigt. 

    * Ersättning för bilresa 18.50/mil 

    *Önskemål att närvara vid komitttésammanträde för större insyn. 

    *Varje kommitté erbjuds att äta lunch 1 gång per år på föreningens bekostnad.. 

    *Mottagande av nya medlemmar 2010-10-18. Viktigt att det finns representation.. 

    *Enkät lämnas ut – förfrågan om man är intresserad av att deltaga i föreningsarbete. 

    * Gitarrkurs ? Förfrågan av Bodil Skogberg. 

. 

6 Praktiska frågor 
     * Samråd om sammangående med SPRF 

     * Konferens för sekreterare och väntjänst 2101-10-07 

     * Konferens för ordförande och kassör 2010-10-28 (kan ändras, protokollskrivarens anm.) 

     * Ejeborg – Årets SPF-are. Skrivelsen behandlas av styrelsen. 

     * Årsmöte 2011-02-18 

     * Månadsmöten 19/1, 16/2. 16/3, 13/4, 11/5. 

     * Manusstopp - höstnummer -1 november. 

     * Manusstopp - vårnummer -30  november. 

                        - obegripligt för dem som ej är med i diskussionen. 

                        - skall gå till samtliga kommittéansvariga. 

 

 

7. Verksamhetsplan 



     Eventuell ändring före decembers utgång. 

 

 

8.Annonsering 
 Allan Magnusson 

 Svårsålt –sänkta priser. 

 300 kr /kvart, 500 kr/halvsida, 900 kr /helsida 

 Diskussion om –annonsantalet har sjunkit 

- hur många annonser skall  vi ha? 

- Förslag-  möjlighet att införa priset i SPF-NYTT  ? 

 

9. Övriga frågor 

   * Går SPRF-medlemmar som anmält sig till resor eller kurser före icke medlemmar i 

       händelse av plats ? 

* Icke medlem anmäld till kurs är välkommen att bli medlem i SPF ! 

 

10. Avslutning 

     Ny sammandragning till våren. Barbro tackade för uppmärksamheten och avslutade   

     mötet. 

      

Vid anteckningarna 

 

 

Pia Ekström 

 

 

   

 

     

 


