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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 12 januari 2015. 

Närvarande: Ann Lagerby, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Bengt Ahlstrand, Bo Bävertoft 
och Inger Ledin (adjungerad) samt Annli Andersson (adjungerad §§1-4). 
 

 
§1 Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av vice ordföranden Ann Lagerby. 

 
§2 Dagordningen 

 
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med vissa justeringar 
och tillägg. 

 
§3 Val av justerare 

 
Margareta Nissby valdes att jämte mötesordföranden justera dagens 

protokoll. 
 
§4 Valberedningens 
arbete 

 
Läget gicks igenom. 

 
§5 Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslöt att föregående protokoll godkändes och lades till 

handlingarna. 
 
§6 Ekonomirapport 

 
Bengt Ahlstrand redovisade den ekonomiska ställningen och 
redovisade ett överskott med cirka 30.000 kr för 2014. Bokslutet 
redovisas på nästa styrelsesammanträde. 

 
§7 Handlingar till 
årsmötet 

 
Styrelsen gick igenom utkast till handlingar och reviderade i enlighet 

med bilagda handlingar. 
 
Styrelsen beslöt att handlingarna läggs ut på vår webbplats och att 

gruppmejl om detta skickas ut samt att medlemmarna på kommande 
månadsmöte uppmanas att läsa dem på webben för att spara 
kostnader, papper, arbete och miljöpåverkan och att föredragningslistan 
ska kopieras upp i cirka 100 ex och övriga handlingar i 25 ex att finnas 
tillgängliga vid årsmötet. 
 
Styrelsen beslöt att Ann Lagerby vidtalar Mats Bergman om 

parentation. 
 
§8 Budget för 2015 

 
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa styrelsesammanträde. 

 
§9 Verksamhetsplan 
för 2015 

 
Styrelsen beslöt att för 2015 föreslå årsmötet att anta samma 

verksamhetsplan som för 2014 för att under 2015 genomföra en total 
översyn inför 2016. 

 
§10 Vuxenskolan på 
vår webb 

 
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan. 

 
§11 Digitala adresser 

 
Bo Bävertoft rapporterade. Styrelsen beslöt att avvakta med beslut 

om åtgärd. 
 
§12 Övriga frågor 

 
Nästa månadsmöte: Styrelsen beslöt att om Gunnar Trued inte är 

närvarande fungerar Ann Lagerby som ansvarig och moderator. 
 
Styrelsen beslöt att lägga in ett extra styrelsemöte den 19 januari 
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13.00. 
 
Företag som bör underrättas om vårt nya namn mm: Styrelsen beslöt 
att Bengt Ahlstrand sammanställer och återkommer med rapport. 
 
Formulär på webben för anmälan till resor och studiebesök. Bo 
Bävertoft rapporterade att arbetsgruppen tillsammans med 
Resekommittén och Programkommittén planerar för en 
försöksverksamhet med två resor och ett studiebesök som kommer att 
annonseras i nästa nummer av vårt medlemsblad. 

 
§13 Åtgärdslistan. 

 
Åtgärdslistan gicks igenom, se bilaga. 

 
§14 Mötet avslutas 

 
 Ann Lagerby avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Ann Lagerby             Margareta Nissby 
  Ordförande             


