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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för 
SPF Seniorerna Falun den 13 maj 2019 
 
Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin 
Malmgren, Anders Runström, Birgitta Wallman. 
 
§ 219 Sammanträdet öppnas 
 
Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat. 
 
§ 220 Dagordning 
 
Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 
 
§ 221 Val justerare 
 
Anders Runström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 222 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.  
 
§ 223 Ekonomi-rapport 
 
Holger meddelar att vår ekonomi känns trygg. Jubileet har genomförts 
inom de ramar som styrelsen beslutat om. 
 
§ 224 Regler för bil-ersättning 
 
Fråga har inkommit från en medlem beträffande ersättning vid samåkning 
i bil. Styrelsen menar att, där inte ersättning från föreningen utgår, är 
ersättningen en intern fråga mellan bilförare och medresenär. 
 
§ 225 Rapport Distriktets ordförandekonferens 
 
Ordföranden rapporterade från ordförandekonferensen där det bl a 
diskuterats 
- Olika former av information från distriktet. Anders vb denna ut i 
föreningen. 
- SPF centralt 80år 2-3/9. Ska vi göra något i vår förening? 
- Samordning av resor inom distriktet och mellan föreningarna. 
  Resekommittén ser över detta. 
- Rekryteringsträff. Birgitta och Gunilla håller i detta i vår förening. 
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§ 226 Summering av 40-årsjubileet 
 
Styrelsen har gjort en utvärdering av jubileet där man noterat synpunkter 
som framkommit. 
 
§ 227 Rapport från KPRs Au 
 
Ordföranden rapporterade från detta möte där bl a Seniorernas Hus och 
trygghetsboende diskuterades och välfärdsteknik och brukarrevision togs 
upp. Nästa möte 12 juni. 
 
§ 228 Uppföljning möte nya medlemmar 
 
Färre antal än tidigare gånger. Förslag att göra en "mässa" med bord dit 
medlemmarna går för information och sedan sitta ner för kaffe. 
 
§ 229 Uppföljning möte verksamhetsansvariga 
 
Ett bra möte som alltid. Synpunkter framkom ang protokollet från mötet, 
vilket inte ska läggas ut på nätet. Istället göra en rapport lika som 
styrelseprotokollet. 
 
§ 230 Månadslunchen 7 juni 
 
Karin kommer att tacka av Gun vid sista lunchen före sommaren den 7 
juni. Höstens luncher börjar 6 september. Karin ser över bemanning och 
förslag på annan restaurang. 
 
§ 231 Nya lokaler. 
 
Ordföranden kontaktar kommunen om ett datum när expeditionsgruppen 
+ Marianne kan se nya lokalerna för ev uppsnyggning, möbler m m. 
Behov kan komma med en grupp för bemanning vid möten, support vid 
aktiviteter. 
 
§ 232 Å-festen 
 
Går av stapeln 7 juni. Kl 13-15 har vi möjlighet att visa oss med 
beachflagga. Bemanning: Gunilla, Bertil, Anders R. 
 
§ 233 Inför medlemsmötet 15 maj. 
 
Kören sjunger vårsånger i Kyrksalen. Kaffe serveras på Kyrktorget. 
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§ 234 Åtgärdslistan 
 
CariAnna och Nya medlemmar är avslutade. 
 
§ 235 Övriga frågor 
 
Vår annons i Falu Kuriren blir dyrare framöver. Karin fick i uppdrag att 
kolla upp andra alternativ. 
Styrelsen beslutade om ett bidrag till SPF kören för deras medverkan vid 
körstämman i Sandviken. 
 
§ 236 Avslutning 
 
Ordförande avslutade sammanträdet. 
 
Datum för kommande styrelsemöten 2019: 
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                       Anders Runström 
 
 
Åtgärdslista: 
§ 126/171231 
Seniorernas hus 
Förhandling fortgår 
 
§ 214/190408 
Seniorernas Hus 
Aktivitetsgrupp 
 
 


