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Sammanfattning av 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 

 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

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

 

- Ytterligare taggar har införskaffats. Det finns rutiner för utlämning/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 tillsynsfunktionen 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 små-

bordslösning. Möbler t ex via second hand. 

- Felanmälan sker via kommunens kontaktcenter 83000 eller mejl  

kontaktcenter@falun.se  

 

Månadsmöte 13 november underhållning med Falu Dragspelsgille. Information från ordförande samt 

från Patientråden genom Eva Grönlund. 

Månadsmöte 11 december Luciatåg. 

Årsmötet torsdag 13 februari med SPF kören ändrad dag i o m att kyrkan är uppbokad av 

Musikkonservatoriet hela eftermiddagen den 12 februari  

Månadsmöte torsdag 12 mars ändrad dag i o m att kyrkan är uppbokad av Musikkonservatoriet hela 

eftermiddagen den 11 mars 

Månadsmöte torsdag 9 april ändrad dag i o m att kyrkan är uppbokad av Musikkonservatoriet hela 

eftermiddagen den 8 april.  

Annonsering av medlemsmöte kommer i Annonsbladet söndagar före månadsmöten. 

 

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. 

 

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

Möte den 12 november med PRO och SKPF gällande uppföljning av besöket i Gnesta. 

 

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. 

 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

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

 

Vid pennan 

Karin Malmgren 
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