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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 10 juni 2019 

 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin Malmgren, Birgitta 

Wallman, Bertil Eek 

 
 

§ 237 Sammanträdet 

öppnas 

 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 238 Dagordning 
 

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 

 

§ 239 Val justerare 

 

Birgitta Wallman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 240 Föregående 

protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift. 

 

§ 241 Ekonomi-

rapport 

 

Holger meddelar att ekonomin ser mycket bra ut. Jubileet har genomförts 

inom de ramar som styrelsen beslutat om. Meddelar att föreningsbidrag 2019 

från kommunen har inkommit. 

 

§ 242 Rapport från 

Distriktskonferens 

 

Birgitta Wallman rapporterade från konferensen ”Rekrytera och Behålla-två 

sidor av varje mynt” vilken hölls i Rättvik den 15 maj. 

 

Gunilla Barkar rapporterade från KPR-seminarium ”KPR-aldrig ensam” där 

regionråd Krister Karlsson informerade om verksamheten inom Regionen. 

 

§ 243 Å-festen 

 

Ordföranden framförde ett tack till de som ställde upp och representerade 

SPF. Från styrelsens sida ser vi detta inte som någon större rekryteringskälla 

för nya medlemmar men det är fortsatt viktigt att vara med och synas 

framöver.  

 

§ 244 Lägesrapport 

nya lokaler 

 

Ordföranden informerade om läget fram till dags datum. Diskussionen 

fortsätter med kommunen om bl a tid för besök av expeditionen ang 

kontorsutrymmena. 

 

§ 245 Nya aktiviteter 

 

Skrivelse från ordföranden beträffande uppdrag gällande nya lokalerna samt 

komplettering av vår organisation för att utvidga vårt aktivitetsutbud. 

Gunilla Barkar kommer under hösten att kontakta tidigare Väntjänstgrupp i 

denna fråga.  

Styrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp som får lägga ett förslag på ett 

verksamhetsinnehåll, som ett fösta steg. Karin Malmgren och Birgitta 

Wallman från styrelsen kommer att ingå i gruppen. Ordföranden kommer att 

kontakta Leif Walter för att efterhöra om intresse finns från Leif att ingå i 

gruppen. 

 

§ 246 Rapport från 

medlemsmötet 5 juni 

 

Trots lite tekniska problem med ljudet till filmen genomfördes ”Från böna till 

kopp” med 35 deltagare. En repris var önskvärd från de närvarande. 
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§ 247 Inför KPR den 

12 juni 

 

Ordföranden deltar på mötet där bl a Seniorernas Hus, Trygghetsboendet, 

Revidering av Träffpunkterna och Teknikutveckling kommer att behandlas.. 

 

§ 248 Föreningsåret 

 

Följande datum i höst är fastlagda: 

22/10  Info nya medlemmar, Nybrokyrkan 

23-24/10  60+-mässa på Lugnet 

28/10  Kommittéansvarig, CariAnna alt. Lugnetkyrkans restaurang 

 

 

§ 249 Övriga frågor 

 

Gunilla Barkar gav en rapport från ”Projekt angående EU-medborgare”. 

Karin Malmgren avtackade Gun Eriksson med en blomma vid SPF-lunchen 

på Küselska den 7/6.  

Karin Malmgren kontaktar Annonsbladet angående vår annons som i Falu 

Kuriren blir dyrare framöver.  

 

§ 250 Avslutning 

 

Ordförande avslutade sammanträdet och önskade samtliga en skön sommar. 

Vice ordförande Bertil Eek önskade detsamma till ordföranden från styrelsen. 

 

Datum för kommande styrelsemöten 2019: 

Ev 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 

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

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Malmgren Justerat 

 

   

 Anders Sätterberg  Birgitta Wallman 

 Ordförande 

 

 
 

Åtgärdslista: § 245/190610 Nya lokalerna Aktivitetsgrupp 

 § 247/190610 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 
 


