
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 9  november 2010 

 

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

ordinarie:                  Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Per-Olof Odén , Kerstin Stafås, 

                                  Hans Thors 

Övriga:                     Ulf Lundquist, Maud Nilsson 

 

 § 126  Öppning      Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

§ 127 Dagordning   Dagordningen godkändes. Till övriga frågor: Ersättníng för dator, 

                                Remiss från förbundet angående samgående med SPRF, Kvalitetsdagen. 

                                Valberedningen var ej närvarande varför den punkten slopades. 

§ 128 Justerare        Per-Olof Odén utsågs att jämte ordföranden justera dagen protokoll.                                 

                                

§ 129 Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -11-10 lades till 

          protokoll        handlingarna.   

 

§ 130 Inkomna        1.Allan Magnusson har  ifrågasatt möte med nya medlemmar som kan 

          skrivelser          vara intresserade av att deltaga i arbete inom föreningen. Dessutom 

                                   önskades beslut om antalet medlemmar i styrelsen. Svar : Oförändrat. 

                                 2.Remiss om förbundsorganisationen 

                                    Förslagen skall nu remissbehandlas i distrikt och föreningar för att vara 

                                    förbundskansliet tillhanda senast 2011-01-31   

                                  3.Förslag till arbetsplan för revision av 2010 års räkenskaper. 

                                     12-1-2011 träff ordförande och kassör om frågor inför bokslut 

                                     21-1-2011 Bokslut klart 

                                     31-1-2011  Styrelsemöte  för underskrift av verksamhetsberättelsen. 

                                       Revisionsberättelsen klar. Revisorernas underskrift av verksamhets- 

                                       berättelsen. 

                                     07-2-2011 Årsmöteshandlingarna klara, tillgängliga på expeditionen. 

                                     16-2-2011 Årsmöte 

                                     19-12-2010 Räkningar till kassören. 

                                   4 .Medlemsregistrering. 322 presumtiva medlemmar finns för vår 

                                       förening.    

 

§ 131 Rapporter  a.  Ekonomisk   

                                 Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2010-11-05. 

                                 Kassa   1 427:- 

                                 Plusgiro                     42 646:-                                

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 187 694:- 

                                 Obetalda räkningar                      24 879.- 

                                 Nettobehållning                          401 296 

                              b. KPR 

                                  Inte mycket att rapportera från sammanträde. 

                                  Sveriges kommuner och landsting har kommit med en skrift 

                                  ”Framtidsfaktorer inom äldreomsorgen”. Inget samband mellan 

                                 Skattepengar och vård.  Omvårdnad skall ges individuellt och man ska ha 



                                 en bra personalutvecklad strategi. 

                                  Veteranen bör finnas på bl.a. vårdcentraler varför prenumeration 

                                   av denna skall skenästa år . Kerstin Stafås utreder. 

                               c. Ordförande   

                                    Kvalitetsvecka ordnas av Omvårdnadsförvaltningen 23-25 

                                    November. Vi deltar inte. 

                               d. Väntjänsten 

                                    Filmen om Falun har visats på Björken. 

                                e. Friskvård 

                                     Förslag har inkommit om motionssimning för män och 

                                     kvinnor. 

.                                    Mattcurling diskuterades. 

                                     Aktiviteterna utreds vidare. 

                                     Verksamhetsplanen beträffande SPF-dagen kan behöva revideras 

                                 f. SPF-NYTT 

                                     Nästa år kommer tryckning att ske av Printlab. 

                                     Manusstopp för januarinumret är 10 december. Utskick sker 

                                     12-14 januari.. Antal exemplar skall vara 2 000. 

 

§  132 Inköp av        Maud Nilsson och Per-Olof Odén har i skrivelse till styrelsen 2010-10-06 

           system för      redogjort för att Swedbank med SPF och  Föreningssupport.se tagit fram   

           medlems-       ett erbjudande om handläggning av uppbörd av medlemsavgifterna 

           avgifter          genom Bankgiro. Skrivelsen framgår av bifogade bilaga. 

                                  Styrelsen beslöt att erbjudandet skall antagas enligt paket 1 och att 

                                  föreningen får tecknas av ordföranden Karin Michols och kassören 

                                  Per-Olof Odén var och en för sig. 

.                                 Beslöts att paragrafen justeras omedelbart. 

 

§ 133 Årsavgiften     Kassören Per-Olof Odén har kommit  in med en skrivelse  angående 

          Kassörens        årsavgiften .Vid årsmötet  i februari beslöts att avgiften för 2011 skulle 

          ärende             vara 205 kr dvs sammanlagt för förbund, distrikt och förening 

                                  Vid distriktsmötet i april beslöts att avgiften till distriktet skulle höjas 

                                  med 10  kr. för 2011 varför kassören vill höja årsavgiften till 215 kr. 

                                  Styrelsen anser att årsmötesbelutet måste gälla och föreningen får ta den 

                                   minskade inkomsten på föreningsavgiften. Vid nästa årsmöte skall 

                                   reservation göras för eventuella avgiftsändringar från förbund och 

                                  distrikt. 

                                  Per-Olof Odén reserverade sig mot övriga styrelsens beslut hänvisande 

                                  till hans tolkning av stadgarna. 

 

§ 134   Revisorerna    Revisorerna har ej kommit igång ännu. Schemat för arbetsplan, § 130 3, 

                                   Kommer att följas. 

 

§ 135.  Träff              Träff för de 33 medlemmar som angivit intresse att hjälpa till  skall ske 

                                   den 22 november. Ännu har ej många anmält sitt deltagande. Hur 

                                   samröret skallske får bestämmas efter hand. 

 

§ 136 Nästa månads- Nästa månadsmöte10 november. Synansvarig informerar 

          möte                .Karin Michols informerar om samgåendet SPF-SPRF. 

 



                                   Örjan Hamrin är föredragshållare. Museet skickar räkning för hans 

                                    medverkan. Vid mötet får han en bok. 

 

§ 137 Nästa samman- Nästa sammanträde måndagen 13 december kl 0930 

          träde 

 

§ 138  Övriga            Gustaf Lagerby önskade besked om hur kostnader för dator kan ersättas. 

           frågor              Det anses rimligt att halva abonnemangskostnaden för bredband får tas 

                                   upp som utgift om användargraden är hög. Även kostnad för patroner 

                                   till skrivare kan tas upp och då till den andel den nyttjats för SPF. 

 

                                  Remissen angående samgående SPF-SPRF behandlas vid senare tillfälle. 

 

                                  Kvalitetsdagen: Se § 131 punkt c. 

 

 

§ 139 Avslut            Karin Michols tackade för gott samarbete och avslutade sammanträdet 

                                 med  att välkomna till efterföljande lunch. 

 

                                  Vid protokollet 

                                  

                                   Bengt Ekström 

                                   Sekreterare                               

                                                                          Justeras: 

 

 

                                                                     Karin Michols                      Per-Olof Odén 

                                                                     Ordförande 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


