
 

SPF Seniorerna Falun 

 

Trotzgatan 35, 791 72 Falun 

Tel 023-690 45,  falun@spfdalarna.se 

Org nr 883201-9239,  Bg 690-3330 

www.spfseniorerna.se/falun 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 8 april 2019 
 
Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Bertil Eek, Holger Freij, Karin 
Malmgren, Anders Runström, Birgitta Wallman 
 
§ 204 Sammanträdet öppnas  
Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 205 Dagordning  
Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 
 
§ 206 Val justerare  
Holger Freij valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
 
§ 207 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.  
 
§ 208 Ekonomi-rapport  
Holger meddelar att vi fått in 168 000 kronor i medlemsavgifter från Förbundet. 
 
§ 209 Distriktets årsstämma  
Holger och Anders R refererade från Distriktsstämman den 21 mars i 
Hedemora.  
Antal ledamöter i valnämnden var den fråga som diskuterades mest. 
 
§ 210 Kalas för nyinflyttade  
På Falu kommuns informationsdag för nyinflyttade på Kulturhuset 1014 den 24 
mars bemannades vår monter av Anders S och Karin samt Bertil och Birgitta. 
Ett mindre antal personer tog vår info och medlemsansökan. 
I den tidning som utdelats i kommunen fanns olika organisationer namngivna. 
Dock inte SPF, vilket har meddelats kommunen och övriga 
pensionärsorganisationer. 
 
§ 211 40-årsjubileet  
Informerades om att: 
- 153 anmälda till Nostalgishowen 
- 75 anmälda till Dalasalen  
- påminnelse skickas ut om anmälan 
- Anders S kontaktar media med underlag 
- Bo Bävertoft och Margareta Nissby kontaktas ang skrivning om SPF historia 
fram till nutid. 
 
§ 212 Seniorernas Hus  
Avsiktsförklaring är påskriven av kommunen och SPF.  
Styrelsen beslöt att lägga denna till handlingarna. 
Arbetet fortsätter nu med kontraktskrivning för SPF Falun i ett första läge samt 
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kommunens uppfräschning av lokalerna samt byggnation av ett kök. 
Ser vidare fram emot att detta ska bli ett aktivitetscenter för seniorerna i Falun.  
 
§ 213 Rapport från Utvecklingsgruppen  
Gruppens rapport bekräftar den tidigare utredningen. 
Styrelsen arbetar vidare med gruppens slutsatser.  
  
§ 214 Grupp för verksamhetsinnehåll Seniorernas Hus  
I gruppen ingår Anders Sätterberg, Birgitta Wallman och Gunilla Barkar.  
Vad menar vi med Seniorernas Hus? Till träffen med verksamhetsansvariga 
dela ut swoten samt rapport om rekrytering/medlemsvård samt bjuda in till 
deltagande i denna grupp. 
 
§ 215 Inför medlemsmötet 10/4  
Ingen i styrelsen förutom Karin kommer att delta på mötet. Kommer att läsa upp 
en skrivning om Seniorernas Hus. 
 
§ 216 Inför mötet med verksamhetsansvariga  
Holger förklarar budgetarbetet. Birgitta mejlar ut skrivningen om Föreningsåret.  
 
§ 217 Inför mötet med nya medlemmar  
33 nya medlemmar anmälda. 
 
§ 218 Åtgärdslistan  
Diös avslutat.  
 
§ 203 Avslutning  
Ordförande avslutade sammanträdet. 
 
 
Datum för kommande styrelsemöten 2019: 
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 Holger Freij 
 
Åtgärdslista: § 126/171231 Seniorernas hus Förhandling fortgår 
§200/190311 Kommittémöte på Carianna Samtliga kommittéer ska vara 
representerade 
§201/190311 Möte nya medlemmar Samtliga kommittéer ska vara 
representerade 
§ 214/190408 Aktivitetsgrupp Seniorernas Hus Aktivitetsgrupp 


