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

 

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

 Anders Runström, Anders Sätterberg, Birgitta Wallman 

 

 

§ 296 Sammanträdet 

öppnas 

 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 297 Dagordning 

 

Styrelsen beslutade godkänna dagordningen. 

 

§ 298 Val justerare 

 

Anders Runström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 299 Föregående 

protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift. 

 

§ 300 Ekonomin 

 

Ekonomin ser bra ut. Budget 2020 väntas in från kommittéerna. 

 

§ 301 Lägesrapport 

nya lokalerna 

 

- Ytterligare taggar har införskaffats. Det finns rutiner för utläm-

ning/utlåning.  

- Postlåda är uppsatt utanför entrén. 

- Skyltar är uppsatta utanför entrén. 

- Hörslinga är uppmonterad i konferensrummet. 

- Installering av kopieringsmaskin dröjer. 

- Hjärtstartare, brandfilt och förstahjälpen kit fortfarande aktuellt. 

- Wallmanssalen + 2 sammanträdesrum bokningsbar via Falu kommun 

fr o m 1 april 2020.  

- Expeditionen har tillsynsfunktion av lokalerna. 

- Respektive kommitté ansvarar för att lokalerna är i det skick som det 

var innan de användes. 

- I samråd med Karin Malmgren möblerar expeditionen rum 1 till ett 

trevligt rum med småbordslösning. Möbler t ex via second hand. 

- Felanmälan sker via kommunens kontaktcenter 023-83000 eller mejl    

kontaktcenter@falun.se. 

 

§ 302 Flytt av 

Årsmötet 

 

Årsmötet med SPF kören kommer att hållas torsdag 13 februari i o m att 

kyrkan är uppbokad av Musikkonservatoriet hela eftermiddagen den 12 

februari. 

 

§ 303 Lägesrapport 

kommittéer 

 

Karin Malmgren meddelar att månadsmötet i mars är flyttat till torsdag 12 

mars i o m att kyrkan är uppbokad av Musikkonservatoriet den 11 mars. 

Visade förslag på mindre annons i Annonsbladet, som kommer ut söndagar 

före månadsmöten. 

Styrelsen beslutade att fortsättningsvis ta den mindre annonsen. 

 

§ 304 Projektet 

Aldrig ensam  

 

Vid Distriktsmötet med temat KPR gav Gunilla en presentation av projektet. 

Gunilla går även på mötet den 12 november med PRO och SKPF gällande 

uppföljning av besöket i Gnesta. 
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§ 305 Verksam-

hetsansvariga 

 

Mötet den 28 september var mycket uppskattat av de ansvariga. 

Verksamhetsberättelser, budgets och verksamhetsplan på väg in. 

Avrapporteringen från kommittéerna för 2019 anses uppfylla 

Policydokumentets krav om uppföljning. Motsvarande möten 2020 kommer 

att ytterligare fokusera på själva uppföljningsdelen av respektive 

verksamhetsområde 

 

§ 306 Inför 

medlemsmötena 

 

13 november information från ordförande samt från Patientråden efter 

underhållningen Falu Dragspelsgille. 

9 december på styrelsemötet är Bertil Eek ordförande. 

11 december Karin alt. Anders Runström hälsar välkommen vid 

medlemsmötet med Lucia 

§ 307 Inför årsmötet Föreningsåret kompletteras och skickas ut med årsmötesprotokollet. 

 

§ 308 Samrådsmöte 

 

Ordföranden och Gunilla Barkar rapporterade från Borlängeföreningens 

samrådsmöte. 

- Några SPF föreningar i länet önskar hjälpa till på nästkommande 60+ 

mässa med både personal och information. Monterytan bör i så fall 

utökas. 

- Distriktet stödjer samordning vad gäller reseverksamheten. Ansvarig 

samordnare föreslogs vid mötet. 

 

§ 309 Medlemsenkät 

 

Enkäten från nya medlemmar bör ses över och kontakt tas med intresserade 

medlemmar som kan tänka sig hjälpa till i föreningen. 

Styrelsen beslutade utse Birgitta Wallman till samordnare vad gäller 

uppföljning av medlemsenkäten i samråd med Medlemsregistret. Personlig 

kontakt skall tas med de som anmält intresse av att delta i någon av 

verksamheterna. Här skall övriga i styrelsen även kunna medverka vid dessa 

kontakter. På detta sätt erhålls en samlad information om tänkbara 

funktionärer som en resurs för styrelse, verksamhetsansvariga samt 

valberedningen. 

 

§ 310 Remissvar 

 

Föreningen har avgivit remissvar angående naturreservat i sjön Runn och 

meddelar att vi inte har något att invända på förslaget. Ordföranden skickar 

vårt svar till KPR sekreterare. 

§ 311 Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 

Datum för kommande styrelsemöten 2019: 9 december. kl 13.00-15.00. 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

Karin Malmgren Anders Sätterberg  Anders Runström 
 Ordförande 

Åtgärdslista: § 257/190812 Nya lokalerna Aktivitetsgrupp fortgår 

 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 291/191007 Öppet Hus Planering fortsätter 

 § 309/191111 Medlemsenkät Uppföljning 
 


