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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 9 mars 
2015. 

Närvarande: Gunnar Trued, Ragnvald Eriksson, Inger Ledin, Birgitta Wallman,  
Bo Bävertoft och Gun Eriksson. 
Ej närvarande: Bengt  Ahlstrand 
 

 
§ 63. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 64 Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 65. Val av justerare 

 
Ragnvald Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

 
§ 66. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna protokollen för sammanträdena den 

9 och 11 februari och lägga dem till handlingarna. 

 
§ 67. Det 
ekonomiska läget 

 
I Bengt Ahlstrands frånvaror redovisar Gunnar Trued det ekonomiska 
läget. 

 
§ 68. Konton hos 
Nordea avslutade 

 
Gunnar Trued rapporterar att han och Bengt Ahlstrand vid besök på 
Nordea har sålt föreningens fondandelar i Secura-fonden (cirka 
17000 kr) och avslutat konton på Nordea, medlen har förts över till 
Swedbank.  

 
§ 69.  Placerings-
reglemente 

 
I samband med besöket på Nordea aktualiserades frågan om ett 
placeringsreglemente som styr inriktningen av placeringen av 
föreningens medel. Styrelsen beslutar att ett sådant dokument ska 

tas fram. 

 
§ 70. Valberedningen 

 
Eftersom det förelåg brist på förslag till valberedning vid årsmötet gav 
årsmötet styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan och vid 
månadsmötet i april lämna förslag. Gunnar Trued redovisar att 
Lennart Nilsson är villig att åta sig uppdraget som valberedningens 
ordförande om ytterligare fyra medlemmar kan uppbringas. Några 
namn nämns hos vilka Gunnar Trued kommer att sondera intresset 
för medverkan. 

 
§71. Brev från G 
Mellbin 

 
Brevet avser hur snabb information ska ges till medlemmar som inte 
har dator. I senaste numret av MedlemsNytt har ett upprop varit infört 
med anledning av brevet. 

 
§72. Digitala 
adresser 

 
Se bilaga. Styrelsen beslutar att tills vidare använda nuvarande 

epostadress så får vi se om distriktet kommer att ta något initiativ. 

 
§73. Kafé Björken 

 
Som tidigare redovisats har lokalen minskats ner så att den nu 
rymmer endast 35 personer. Gunnar Trued redovisade att han har 
tagit upp saken i KPR och att han fått ett brev från Beatrice Fernrot, 
daterat 23 februari 2015 som innebär att vi kan disponera lokalen 
hela 2015, därefter vet vi inget. Gunnar Trued tar åter upp frågan i 
KPR 10 mars 2015. 
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§74. 
Annonsanskaffare 

Ingrid Perlmalm, som har arbetat på FK annonsavdelning, har visat 
visst intresse. Gunnar Trued sonderar ytterligare namn. 

 
§75. Möte med 
verksamhets-
ansvariga  

 
Uppläggning av mötet diskuteras. 

 
§76. Uppstartsmöte i 
Kristinehallen 

 
Höstens uppstartsmöte i augusti 2014 med anledning av förbundets 
75-årsjubileum och vår förenings 35-årsjubileum blev mycket lyckat 
varför en upprepning diskuteras. Styrelsen beslutar att inte 

genomföra något direkt liknande. 

 
§77. Pubafton 

 
Gunnar Trued har pratat med Lena Söderlund med anledning av 
idéer om en sk oktoberfest. Styrelsen beslutar att frågan avgörs av 

Programkommittén men styrelsen känner viss tveksamhet inför den 
ekonomiska omfattningen. 

 
§78. Skyltar 

 
Maud Nilsson har gjort namnlappar som styrelsen bör ha på sig vid 
månadsmöten etc liksom Väntjänstens medlemmar när de är på 
uppdrag. Gunnar Trued kollar med tex IR-Skylt om produktion av 
skylt på vägg och i fönstret i expeditionslokalen. 

 
§79. 
Verksamhetsplan 

 
Styrelsen beslutar att den tidigare arbetsgruppen, bestående av 
Birgitta Wallman och Bo Bävertoft, kompletteras med Ragnvald 
Eriksson. 

 
§80. Nästa 
sammanträde. 

 
Nästa sammanträde skulle vara den 13 april. Pga av distriktet 
anordnad konferens beslutar styrelsen att ändra datum till 15 april 

2015 kl 13.00 

 
§81. 
Distriktsstämman 

 
Gunnar Trued redovisar att han till stämman har anmält sig själv, 
Bengt Ahlstrand, Margareta Dunkars, Bo Bävertoft, Lena Söderlund, 
Ann-Marie Bonde, Lisbeth Lundin, Ulla Moberg och Britt-Mari Tägt. 

 
§82. 
Informationsmöte 
med Falu kommun 

 
Dåvarande styrelseordföranden tillskrev i januari 2014 Falu kommun 
(Jonny Gahnshag) och föreslog att kommunen anordnar ett 
informationsmöte för samtliga pensionärer i kommunen, med förebild 
från Avesta kommun. Kommunen förklarade sig vara positivt inställd 
till detta, med tanke på valet beslöt styrelsen i våras att avvakta till 
efter valet. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued tar upp frågan med 

PRO för en eventuell gemensam framstöt. 

 
§83. Befattnings-
beskrivningar 

 
Styrelsen beslutar att skereteraren inför nästa möte översänder 

samtliga befattningsbeskrivningar för genomgång. 

 
§84. 
Föreningshistorik 

 
En historik över föreningens 25 första år finns sammanställd (se 
http://www.spfpension.se/content.asp?nodeid=12130). Nu har det 
gått ytterligare 10 år. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued frågar 
Gustaf Lagerby om han är villig att göra en motsvarande 
sammanställning för dessa år. 

 
§85. Årsmötes-
handlingar till 
distriktet 

 
Styrelsen beslutar att Bo Bävertoft till distriktet översänder 
efterfrågade handlingar. 
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§86. Väntjänsten 

 
Gun Eriksson rapporterar att i Borlänge håller kommunen med en 
expeditionslokal för en gemensam väntjänst, driven av 
pensionärsföreningarna och kyrkan. 

 
§87. Gemensam 
lunch 

 
I Väntjänstens regi inbjuds medlemmarna till en gemensam lunch 
den första fredag i varje månad (uppehåll under sommaren). Gun 
Eriksson rapporterar att pga helger blir det den andra fredagen i april 
och maj, dvs 10 april och 8 maj. 

 
§88. Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 
 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Ragnvald Eriksson 
  Ordförande              


