
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 11 oktober 2010 

 

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

ordinarie:                  Gun Eriksson, Lisbeth Lundin, P-O Odén , Kerstin Stafås, Hans Thors 

Ersättare:                  Ingvar Mårtensson 

   

 § 110  Öppning         Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

§ 111 Dagordning    Dagordningen godkändes. Till övriga frågor: Lisbeth Lundin   

                                 angående lagring  i expeditionsrummen. 

 

§ 112 Justerare         Lisbeth Lundin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

§ 113 Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -09-13 lades till 

           protokoll        handlingarna.   

 

 § 114 Inkomna       1. Tackkort från P-O Odén  för uppvaktning på 75-årsdagen. 

          skrivelser       2. OmvårdnadsnämndeI i Falu kommun har skrivit om möjligheterna att 

                                    ordna hörslingor i offentliga lokaler. KPR kan få information om vilka 

                                    regler som gäller av Sture Högosta via hans firma ”SK Teknik.” 

                                 3.Nya datum för distriktets konferenser. Ordförande den 28/10 

                                   angående organisationsförändringar och kassör samt registeransvariga 

                                   den 11/11. 

                                   . 

                                 

§ 115 Rapporter  a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-09.30 

                                 Kassa    2 712:- 

                                 Plusgiro                     30 437:-                                

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 237 693:- 

                                 Obetalda räkningar                       9 250.- 

                                 Nettobehållning                    456 000:- 

                            b.  KPR 

                                 -Kerstin Stafås lämnade statistik över de olika vårdcentralernas 

                                   besöksantal och hur strömmar gått från landstingets centraler till de 

                                   privata. Minst 1500  bör vara listade hos en läkare för att verksamheten 

                                   skall vara lönsam. 

                                   Av de privat drivna vård- och omsorgsboendena hade två brist på 

                                   dokumentation. Eventuellt ledningsproblem i ett av  boendena. 

                                   Kerstin har deltagit i en anhörighetsdag i Tällberg där gripande 

                                   föredrag hållits. 

. c.  Ordförande 

- Boa (Barbro Hellberg) har uppmärksammats med anledning av 

  hennes 75-årsdag. Karin Michols och Barbro Andréason hade bjudit ut 

  henne på lunch. 

 

 

   



                              d. Väntjänsten 

                                   Gun Eriksson deltog i konferens  i Västanvik  7/10 tillsammans med 

                                   Marianne Häggblom och IngaLill Sundbrandt. 

                                   Inga Liss talade om fallförebyggande åtgärder, Jan-Olov Blomberg 

                                   om psykisk ohälsa. Marianne Häggblom talade om vikten av att  kunna 

                                   prata av sig om något otrevligt inträffat. 

                                   Diskussion mellan de olika väntjänstansvariga gjorde dagen ytterligare 

                                   givande . 

                                   På frågan om försäkring talade vår ordförande om att sådan gäller när 

                                   man har uppdrag för SPF. 

                              e.  Friskvård 

                                    Hans Thors berättade att 5 nybörjare deltagit i golfkurs. Fortsättnings- 

                                    kurs har även hållits där man speladescramblegolf. Klubbmästerskap 

                                    har hållits i 4 klasser. Sammanlagt 50 deltagare. 6 har deltagit i SPFs 

                                    riksmästerskap i golf. 

                                    I boule har 3 lag deltagit i riksmästerskap. 

                                    I motionslotteriet utdelas 35 priser . Första priset är en resa. Prislistan 

                                    kommer i SPF-NYTT. 

                                f. Musik i Stadsparken 

                                    11 söndagar har musikunderhållning skett. Ca 3000 personer har 

                                    lyssnat. Kaféet fungerar inte bra. 

                                    Utvärdering av projektet görs tillsammans med Kulturförvaltningen 

                                    En projektgrupp bildad med Hans Thors, Stig Hellberg och Nils 

                                    Jonsson. Fortsättning nästa sommar. 

                                    Örjan Hamrin kan eventuellt hålla en kurs om Stadsparken samråd   

                                    studiekommittén). 

                                g  Övrigt 

                                    - Toner till skrivare har inköpts av Lisbeth Lundin med rabatt 700 kr. 

                                    - Beträffande kursverksamheten berättade Pia Ekström att en del   

                                      kommit igång. En ny kurs:” Läs och Res” förbereds där målet är 

                                      Estland med bl.a. Narva. 

 

§ 116 Vecka 37           Utvärdering har gjorts i mötet för kommittéansvariga i Bjursås. 

                                     Paneldebatten var väl genomförd vid månadsmötet. 

 

§ 117 Sponsring           Diskussionsgruppen som fått i uppdrag att ge beslutsunderlag för ev. 

                                     sponsring av reklamskylt för SPF vid boulebanan i Främby har 

                                     kommit fram till att föreningen ej bör sponsra kommersiella företag. 

                                     Bidrag till kulturella aktiviteter av intresse för medlemmarna  kan 

                                     komma ifråga efter beslut av styrelsen i varje särskilt fall. 

                                     Gruppens yttrande blev styrelsens beslut. 

                                     Bidrag med 10 000 kr till Kulturförvaltningen för musik i    

                                     Stadsparken beslutades. 

 

§ 118 Ejeborgs             Styrelsen finner förslaget att speciellt hedra en SPF-are som utmärkt   

          förslag                sig intressant men beslutar att tills vidare ej realisera det eftersom 

                                     många osäkra faktorer återstår att bearbeta. 

                                      

 

 



§ 119 Riksmäster-        Riksmästerskap i boule skall ordnas 2012. Det är en fråga för 

          skap i boule        distriktet. Beslutades att vi skall anmäla vårt intresse att arrangera. 

                                     Bouleklubben kommer att göra stor del av jobbet liksom Visit Falun. 

 

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

          av nya                 kl  13.30. 26 st anmälda. Hörslinga skall finnas på Kyrktorget. 

 

§ 121 Träff för med-   Blankett om intresseanmälan för att arbeta i föreningen är utskickad.    

           verkande i        Träff anordnas i missionskyrkan 22/11. Karin Michols skickar kallelse 

           föreningsarbete 

 

§ 122 Nästa  månads-  Landstingets skrivtolkar inbjudna. 

          möte                   Presentkort till medlem nr 1800 överlämnas. 

                                     Home-maid vill presentera sin verksamhet. Detta skjuts något på 

                                     framtiden .Programkommittén skall underrättas  och konkurrerande    

                                     intressenter  bör också tillfrågas. En kort programpunkt vid ett antal 

                                     månadsmöten kan vara möjlig. 

                                     Dalateaterns producent kommer och talar om föreställningen ”Hedda 

                                     Gabler”. 

                                     Johan Asplund skall berätta om sin far arkitekten Gunnar Asplund. 

                                     Barbro Andréason tar reda på arvodesfrågan. 

                                      

§ 123 Nästa                 Nästa  styrelsesammanträde  är  tisdagen 9 november kl 09.30. Inbjuds 

         sammanträde      även revisorerna, som tillsammans med styrelsen bjuds på lunch. 

 

§ 124 Övriga               Lisbeth Lundin vill få ordning i expeditionslokalerna. Sammanträdes- 

          frågor                 rummet vid entréhallen  bör kunna nyttjas för förvaring av diverse 

                                    material. Beslutades att boxar inköps och placeras i rummets 

                                    bokhyllor. 

                                    Expeditionstider utökas ej utan fortsätter som nu. 

                                      

                                    Gun Eriksson vill ge en filmförevisning om Falu kommun på Björken 

                                    8 november. Lämplig apparat måste hyras, förslagsvis av SIBA. 

 

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

 

                                   Vid protokollet    

                                

     

                                   Bengt Ekström 

                                   Sekreterare   

                                                                      Justeras: 

 

 

                                                        Karin Michols                       Lisbeth Lundin 

                                                        Ordförande                                                                           


