
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 13 december 2010 

 

Närvarande              Karin Michols, Barbro Andréason, Pia Ekström, 

ordinarie:                  Gustaf Lagerby, Per-Olof Odén , Lisbeth Lundin 

Ersättare                   Bo Bävertoft             

Övriga:                     Allan Magnosson 

 

 § 140 Öppning    Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

§ 141 Dagordning Dagordningen godkändes med tillägg övriga frågor Barbro Andréason 

                            -särskilt ärende. 

                                 

§ 142 Justerare      Barbro Andréason utsågs  att  jämte ordföranden justera  dagens protokoll.          

                                

§ 143 Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2010 -11-10 med justerings- 

          protokoll        bilaga 2010-11-09, se § 133 lades tillhandlingarna.   

 

§ 144 Inkomna          Tackbrev från Bengt Ekström för vackra blommor med anledning av        

          skrivelser          hans konvalescens. 

                                   . 

§ 145 Rapporter  a.  Ekonomisk   

                                 Per-Olof Odén – läget fortfarande gott ! 

                                 Ekonomisk rapport av 2010-12-10. 

                                 Kassa   1 429:- 

                                 Plusgiro                     50 349:-                                

                                 Nordea Sekura                    194 408:- 

                                 Bankmedel                                 195 194:- 

                                 Obetalda räkningar                      82 801:- 

                                 Nettobehållning                          358 579:- 

                                 

                                 Barbro Andréason- ekonomisk utgift – sen inkommen faktura -6 500 kr. 

                                 Ulrika Knutsson- föredragshållare 2008. 

                             b. KPR 

                                 Bedömning från socialstyrelsen hur man trivs på särskilt boende. 

                                 Ny ordförande i omsorgsstyrelsen från nyår blir Christer Falk                       

                              c. Ordförande   

                                  - Nästan hela  SPF:s distriktsstyrelse är beredd att säga upp sig. 

                                  - Ingen från Falun i styrelsen (påpekande) 

                               d. Väntjänsten 

                                    Gun  Eriksson ej närvarande. 

                               e. Övriga 

                                   Bengt Ekström meddelade i skrivelse att på grund av kommande   

                                   behandlingar som ej kan tidsbestämmas kan årsmöteshandlingarna 

                                   komma i kläm .Det är därför bäst om någon annan får uppdraget och 

                                  en del grundmaterial  förs då över via dator. 

                                  Bo Bävertoft åtog sig att ta över uppdraget att göra i ordning årsmötes- 

                                  handlingarna. 

 



§ 146 Valbered-     Allan Magnusson hade mycket att invända. 

           ningen        1. Kritik på årsmötet – valen tar för lång tid.. 

                                   Diskussion kring vilka som skall nämnas vid årsmötet och väljas. 

                                   Valberednigens alternativa förslag : 

- Valberedningens lista ? 

                                   - Nya medlemmar i grupperna ? 

                                   - Styrelse – ersättare – KPR – revisorer. 

                               2. Max 5 st deltagare i en kommitté inkl. sammankallande med möjlighet 

                                    att adjungera. Bör ses över! Valberedningen får formulera - styrelsen är 

                                   enig om att antalet ska vara max 5. 

                               3. Välkomstmöte (18 okt) , valberedning (20 okt.) 

                                    Göra en enkät med ”en ruta till” där man kan anmäla sitt intresse i olika 

                                    sammanhang. 

                                    - KPR-representant i föreningen – skall man sitta med som politiker ? 

                                      Svar : Politiskt aktiv i kommunen bör ej väljas. Tidigare aktiv kan 

                                      dock väljas (handbok för valberedare sidan 17, sekreterarens 

                                      anmärkning) 

                                    - Valberedningens antal ? Hur många ? Förslag: 5 medlemmar. 

                                    - Sökes till styrelsen: Sekreterare  samt en revisor. 

 

§ 147 Remiss           Remissbehandlingen av omorganisationen 

                                Under januari - sammanställning. 

                                .- Namnet ej särskilt bra (LEVNU) 

- Ingen ekonomisk beräkning. 

- Större region – ingen balans – en dundertabbe. 

- Vårt distrikt – 8 000 medlemmar. 

- 5/6 majoritet för att det skall gå igenom. 

- Rune Karlsson, Barbro Andréason, Per-Olf Odén, Karin Michols samt 

   5 st från Svärdsjö + Borlänge deltar i remissbehandlingen. 

   Karin Michols håller oss underrättade framöver 

 

§ 148  Datorinköp      Ersättning för datorinköp. Margareta Nissby har begärt bidrag för inköp 

                                    av datorutrustning. Med hänsyn till den speciella utrustning som krävs 

                                    för redigering av SPF-Nytt beslutar styrelsen att bidrag föt data- 

                                    utrustning utgår med 5 000 kr. 

 

§ 149 SPF-Nytt          Blivande medlemmar, ca 160 st 65- åringar, får  brev med SPF-Nytt + 

                                   försäkringsinformation. . 

 

§ 150 Verksamhets-    Verksamhetsplan för år 2011 är upprättad 

           plan 

 

§ 151 Expeditionen   Expeditionens kontorsutrustning beträffande kopiator och skrivare  har 

                                   ingen service i Falun. Lisbeth Lundin fick uppdraget att undersöka 

                                   andra möjligheter till service. 

  

§ 152 Övriga frågor   Tilläggsärende – prenumeration av Veteranen. 

                                   Beslöts att prenumeration av Veteranen skall gå till särskilt boende + 

                                  vårdcentraler. Antalet är drygt 20 st ex. Motivering: Bra reklam ! 

 



§ 153 Nästa månads- Nästa månadsmöte 2010-12-15.. Luciafirande- Haraldsbogymnasiet - 

          möte                 kommunens musikskola underhåller. Beslöts ett bidrag på 2 500 kr 

                                   att användas till skolans aktiviteter. 

 

§ 154 Nästa samman- Nästa sammanträde 2011-01.17 

          träde                 Verksamhetsberättelsen  undertecknas 2011-01-31 

 

§ 155 Avslut              Trevlig samvaro! Tack för den här terminen !  

                                   God Jul och Gott Nytt År ! 

                                   Karin 

 

                                  . 

                                   Vid protokollet 

                                  

 

                                   Piat Ekström 

                                  Vice sekreterare                               

                                                                          Justeras: 

 

 

                                                                     Karin Michols                      Barbro Andréason 

                                                                     Ordförande 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


