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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 maj 
2015. 

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

 
§ 108. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 109. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 110. Val av 
justerare 

 
Inger Ledin väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 111. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och 

lägga det till handlingarna. 

 
§ 112. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand rapporterar att föreningens ekonomiska läge är gott. 
Styrelsen beslutar att avsluta föreningens konton hos 

Länsförsäkringar bank och samla alla medel hos Swedbank. 

 
§ 113. Placerings-
reglemente 

 
Gunnar Trued tar fram ett förslag till nästa sammanträde. 

 
§ 114. Bjuda nya 
medlemmar på kaffe 
vid första 
månadsmötet 

 
Gunnar Trued rapporterar från konferens med representanter för 
föreningar inom daladistriktet att en del föreningar bjuder nya 
medlemmar på kaffet vid första månadsmöte, som de deltar i. Efter 
resonemang konstateras att det blir praktiska svårigheter i en så stor 
förening som vår.Styrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd. 

 
§ 115. Ev anmälan till 
SV kurser via dator 

 
Vid föregående styrelsesammanträde beslutade styrelsen att 
anmälan till samtliga resor mm ska kunna ske genom formulär på vår 
webbplats. Bör samma gälla för de kurser som studiekommittén i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar? Efter 
diskussion konstateras att motsvarande webbformulär finns på SV 
webbplats. Styrelsen beslutar att studiekommittén i samarbete med 

SV ombeds komma med ett förslag till formulering av upplysning om 
detta att ta med i MedlemsNytt. 

 
§116. Arkiv Tallen 

 
Gunnar Trued rapporterar att daladistriktet har skickat handlingar för 
arkivering till Folkrörelsearkivet vid Tallen och att om föreningarna gör 
detsamma står distriktet för de årliga kostnaderna för detta (dock ej 
mottagningsavgiften 200 kr). Styrelsen beslutar att ordföranden, 

kassören och sekreteraren går igenom vilka handlingar vi har som 
lämpligen skulle kunna skickas dit. 

 
§117. Medlemmar 
utan dator 

 
I föregående nummer av MedlemsNytt publicerades en uppmaning 
dels till de, som inte har tillgång till dator men som skulle vilja bli 
informerade om innehållet i föreningens gruppmej och dels till de, 
som skulle kunna tänka sig att ställa upp och förmedla, att anmäla 
intresse till exepeditionen. Endast en anmälan av respektive sort har 
inkommit. Styrelsen beslutar att ta in en ny likadan uppmaning i 
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kommande nummer av MedlemsNytt. 

 
§118. Styrelsens 
lunch 

 
Styrelsen beslutar att inta lunch i samband med 

augustisammanträdet, varvid detta tidigareläggs till 09.00, därefter 
lunch i Ramsnäs, varvid ev respektive inbjuds att delta. 

 
§119. Inbetalnings-
kort på brevpapper 

 
Styrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd. 

 
§120. Hjärnkollen, 
uttagningstävling 10 
juni 

 
SPF Seniorerna har i ett par år arrangerat frågesporten Hjärnkoll. 
Finalen i år går den 21-22 september på Ålands hav där ett lag från 
varje distrikt får tävla. I augusti blir det en distriktstävling mellan lag 
från olika föreningar. Gunnar Trued rapporterar att klockslaget för vår 
föreningsuttagningstävling blir 14.30, lokal exepeditionen, reservlokal 
Nybrokyrkan bokad för den händelse att tillströmningen blir stor. 

 
§121. Inspirationsträff 
Falu kommun 

 
Gunnar Trued rapporterar från en träff med Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen inom Falu kommun vilken inte gav 
mycket. 

 
§122. Rapport 
verksamhetsplanen 

 
Bo Bävertoft rapporterar att arbetsgruppen har haft ett möte och har 
ett nytt möte inplanerat. 

 
§123. Rapport 
värvning av nya 
medlemmar 

 
Inger Ledin rapporterar att arbetsgruppen har haft ett möte. 

 
§124. Värvningsbrev 
utan MedlemsNytt 

 
Vid föregående sammanträde beslutade styrelsen att, med hänsyn till 
portokostnaderna, inte skicka med MedlemsNytt tillsammans med 
värvningsbrevet (se bilaga). Nu kommer en (förhoppningsvis stor) del 
av värvningsbrevet att distribueras av brevduvorna varvid vikten inte 
har någon betydelse och antalet försändelser med post därmed 
minskar avsevärt. Styrelsen beslutar därför att ändra tidigare beslut 

och att MedlemsNytt ska biläggas värvningsbrevet.  
 
Enligt tidigare beslut är medlemsavgiften för de som blir medlemmar 
under årets andra halva 120 kr. Styrelsen beslutar att i 
värvningsbrevet som skickas ut i månadsskiftet maj-juni ska anges 
att medlemsskap för resterande del av 2015 är 120 kr. 

 
§125. Var annonsera 
månadsmötena 

 
Gunnar Trued redovisar kostnader för annonser i DT respektive 
Annonsbladet. Diskuteras vilket av alternativen som ger mest 
uppmärksamhet. Styrelsen beslutar att ordföranden vid kommande 

månadsmöte genomför en handuppräckningsenkät för att ta reda på 
vilket alternativ som medlemmarna anser vara bäst. 

 
§126 Övriga frågor 

 
Bo Bävertoft rapporterade att någon förening har träffar för att spela 
sällskapsspel. 
 
Distriktet inbjuder till en träff för reseansvariga den 25-26 maj, ingen i 
resekommittén har tillfälle att delta.  
 
Gunnar Trued anmälde en redovisning från Margareta Dunkars 
angående kritik som SPF Seniorerna framfört i LPR. 
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Försäljning av Restaurangchansenblock. Föregående års försäljning 
inbringade ett netto på 9000 kr trots att vi då var sent ute. Styrelsen 
beslutar att vi gör motsvarande försäljning i år och att notis i 

MedlemsNytt anger att man kan anmäla sig via formulär på vår 
webbplats eller genom expeditionen. 
 
Gun Eriksson rapporterar från väntjänstens verksamhet. 
 
Bengt Ahlstrand rapporterar att en medlem framfört önskemål om en 
kurs i bildspelsteknik. Gunnar Trued tar kontakt med studiekommittén 
och Vuxenskolan.  

 
§ 127. Åtgärdslistan 

 
§73 Genomfört 
§82 Informationsmöte Falu kommun. Gunnar Trued kommer under 
vecka 21 att prata med PRO om gemensamma aktiviteter och tar då 
upp frågan. 
§83 Genomfört 
§84 Föreningshistorik. Bo Bävertoft pratar med Karin Bökman. 
§103 Hjärnkoll. Behandlat vid dagens sammanträde, se §120. 
§107 Styrelsens deltagande i månadsmöten hos andra föreningar. 
Gunnar Trued pratar med SPF Seniorerna Avesta. 

 
§12. Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 

 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Inger Ledin 
  Ordförande              


