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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 11 mars 2019 

 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Bertil Eek, Holger Freij, Karin Malmgren, 

Anders Runström, Birgitta Wallman 

 
 

§ 190 Sammanträdet 

öppnas 

 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 191 Dagordning 
 

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 

 

§ 192 Val justerare 

 

Gunilla Barkar valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 193 Föregående 

protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift. 

 

§ 194 Ekonomi-

rapport 

 

Inget nytt att rapportera. 

 

§ 195 Distriktets 

årsstämma 

 

Distriktsstämman hålls den 21 mars i Hedemora.  

Styrelsen beslutade att följande deltar: Gunilla Barkar, Anders Runström och 

Holger Freij, som ersätter styrelsens ordförande 

 

§ 196 Kalas för 

nyinflyttade 

 

Falu kommun har informationsdag för nyinflyttade på Kulturhuset 1014 den 

24 mars kl 10-14.  

Styrelsen beslutade att Karin anmäler oss och lyssnar hur programmet är 

upplagt. Deltar gör Bertil, Anders S, Birgitta och Karin. 

 

§ 197 Falu kommuns 

Å-fest 

 

Falu kommun håller även i år en Å-fest, den 7 juni. SPF är tillfrågade om att 

hålla i en eftermiddagsdans kl 13-15.  

Styrelsen beslutade att ordföranden anmäler vårt intresse. Deltar gör Anders S 

och Gunilla. Ev någon mer. 

 

§ 198 40-årsjubileet 

 

Informerades om att: 

- budgeten på 50 000 håller med 10 000 från distriktet och 13 000 från 

sponsorer  

- extra scen +3 200:- 

Program 1014 : Avprickning vid ankomst. Ordföranden hälsar välkommen. 

Program Dalasalen: Avprickning vid ankomst. Ordföranden hälsar 

välkommen och presenterar kvällens program. 

 

§ 199 Seniorernas 

Hus 

 

Ordförande redogjorde för läget. 

Styrelsen beslutade att ge ordföranden mandat att fortsätta diskussionen med 

kommunen. 

 

§ 200 Kommittémöte 

 

Styrelsen beslutade att hålla informationsmöte med kommittéerna på 

CariAnna, måndagen den 15 april kl 13-16, med lunch.  
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§ 201 Nya 

medlemmar 

 

Styrelsen beslutade att hålla informationsmöte för nya medlemmar i 

Nybrokyrkan tisdagen den 16 april kl 13.00. Samtliga kommittéer ska vara 

representerade vid mötet. 

 

§ 202 Övriga frågor 

 

- Birgitta Wallman skickar skriften Föreningsåret till samtliga 

verksamhetsansvariga. 

- Medlemsmötet 13 mars kommer inte Mats Höjer. 

- Ändring av samling på Magasinet den 4 april till kl 18. 

- Ordföranden håller kontakt med Utvecklingsgruppen. 

- Gunilla Barkar informerade om kommande aktivitet i Svärdsjö vad gäller 

trygghetsboendefrågan i landsbygden. 

 

§ 203 Avslutning 

 

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 
 

Datum för kommande styrelsemöten 2019: 

8 april, 13 maj, 10 juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 

11 november, 9 december. Samtliga kl 13.00 i SPF lokalen. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Malmgren Justerat 

 

   

 Anders Sätterberg  Gunilla Barkar 
 
 

 
 

Åtgärdslista: § 126/171231 Seniorernas hus Förhandling fortgår 

 §172/190107 Hyreskontrakt Diös Förhandling pågår 

 §200/190311 Kommittémöte på 

Carianna 

Samtliga kommittéer ska vara 

representerade 

 §201/190311 Möte nya medlemmar Samtliga kommittéer ska vara 

representerade 
 


