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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 8 juni 
2015. 

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

 
§ 129. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 130. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 131. Val av 
justerare 

 
Gun Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 132. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och 

lägga det till handlingarna. 

 
§ 133. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand rapporterar att föreningens ekonomiska läge är gott 
och att de olika kommittéerna ligger bra till i förhållande till årets 
budget. 

 
§ 134. Central 
uppbörd 

 
En förfrågan om föreningen vill ansluta sig till central uppbörd har 
kommit från förbundet med begäran om besked senast den 15 juni. 
Gunnar Trued har i ett mejl ställt vissa frågor om hur det praktiskt 
kommer att fungera, något svar har ännu inte kommit. Styrelsen 
beslutar att trots detta meddela förbundet att vi ansluter oss till den 

centrala uppbörden. 

 
§ 135.  Informations-
brev angående 
medlemsregister och 
webbplats 

 
Gunnar Trued redovisade inkommet brev (se bilaga) vilket lades till 
handlingarna. 

 
§ 136. 
Verksamhetsplan 

 
Ett av arbetsgruppen framtaget och utskickat förslag diskuteras med 
vissa justeringar och kompletteringar. Styrelsen beslutar att skicka 

det reviderade förslaget (se bilaga) till de verksamhetsansvariga och 
begära in deras synpunkter senast den 31 juli. 

 
§137. 
Värvningsgruppen 

 
Arbetsgruppen redovisar sitt hittillsvarande arbete och arbetar vidare. 

 
§138.  Placerings-
reglemente 

 
Gunnar Trued rapporterar och redovisar ett förslag. Gunnar Trued 
och Bengt Ahlstrand kommer att rådgöra med Swedbank. 

 
§139. Användning av 
färgskrivaren 

 
Gunnar Trued rapporterar om en stor förbrukning av toner till 
färgskrivaren på expeditionen. Styrelsen beslutar att kommittéer 
som behöver kopiera i färg kontaktar expeditionspersonalen när 
expeditionen är öppen och att en skylt sätts upp som tydliggör att 
föreningens kostnader för färgkopiering är höga.  

 
§140. 
Programkommittén 

  
Gunnar Trued rapporterar från Programkommitténs möte på 
förmiddagen. 
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§141. Samverkans-
områden 

 
Gunnar Trued rapporterar från samtal med distriktsordföranden 
Lennart Nilsson. Distriktet består av 20 föreningar som är indelade i 
fem samverkansområden, vår förening tillsammans med Svärdsjö-
Enviken, Borlänge och Tuna-Säter. Distriksstyrelsen avser att under 
hösten besöka de olika samverkansområdena för att diskutera olika 
frågor och vill inför besöken ha synpunkter på lämpliga frågor att 
diskutera. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued meddelar distriktet 
att vi föreslår frågorna ”Behålla och rekrytera medlemmar” 
och ”Utvärdera idéer för att synas och höras”.  

 
§142. Sällskapsspel 

 
Gunnar Trued har pratat med Lennart Nilsson om att inbjuda till 
träffar för sällskapsspel. Lennart är intresserad. Styrelsen beslutar 

att uppdra åt Lennart Nilsson att initiera och inbjuda till en sådan 
aktivitet. 

 
§143. Förslagsslåda 

 
Bo Bävertoft föreslår att på föreningens webbplats placera en virtuell 
förslagslåda med en länk till Gunnar Trued där medlemmar kan 
förmedla idéer om föreningens verksamhet. Styrelsen beslutar i 
enlighet med förslaget. 

 
§144. Övriga frågor 

 
Hjärnkoll. Endast två medlemmar har anmält intresse av att delta i 
föreningens uttagningstävling. Ragnvald Eriksson meddelar att han 
kan delta för att det ska bli ett fullt lag, dvs tre personer. Styrelsen 
beslutar att Gunnar Trued kontaktar de två anmälda och meddelar 

(under förutsättning av att inga fler anmäler sig före onsdag) att 
uttagningstävlingen är inställd och att de utses att representera 
föreningen vid distriktets tävling den 26 augusti. 
 
Gunnar Trued rapporterar att valberedningen har haft ett första möte. 
Valberedningen kommer att kontakta styrelsens ledamöter för 
intervjuer. 
 
Restaurangchansen. Styrelsen beslutar att gruppmejl ska gå ut och 

notis läggas på föreningens webbplats (om ungefär en vecka sedan 
Gunnar Trued återkommit) om att anmälan att köpa 
Restaurangchansen-häfte kan göras på webbformulär på föreningens 
webbplats och att beloppet 220 kr samtidigt ska sättas in på 
föreningens konto 690-3330. 
 
Nästa styrelsesammanträde. Styrelsen beslutar att ändra tiden till 

den 10 augusti kl 0900 och att styrelsen och ev anhöriga därefter 
inbjuds till lunch hos Gunnar och Ruth Trued. 
 
Värvningsbrev till 67-åringar. Bo Bävertoft påtalar att styrelsen 
många gånger har konstaterat att värvningsbreven till 65-åringar inte 
ger mycket utdelning och att vi borde skicka till 67-åringar i stället 
(eller också) för efter några år har de nya pensionärerna kanske 
börjat acceptera att de är pensionärer – vilket de inte gör när de fyller 
65. Hindret har varit kostnaden. Dels kostar det flera tusen att få ut 
listor över 67-åringar och dels kostar portot mycket. Men nu 
använder vi oss av brevduvorna för att dela ut försändelser till 65-
åringarna, då borde vi ju kunna göra detsamma med ett brev till 67-
åringar. Nya listor behöver vi inte ha. Vi kan ta de listor som vi fick för 
två år sedan över 65-åringar, gå igenom dem och stryka de som 
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redan har blivit medlemmar. De som brevduvorna inte kan nå 
struntar vi i. Och vi missar de som är nyinflyttade eller har flyttat. Men 
det bör ju ändå bli en avsevärd del som vi når. En förutsättning är att 
vi har sparat listorna över 65-åringar som vi använde för två år 
sedan. Om inte kan vi börja spara årets listor att använda om två år. 
Styrelsen beslutar att Gunnar Trued samråder med 

distributionsansvariga om brevduvornas villighet att dela ut brev till 
67-åringar och med medlemsregisteransvarig om huruvida listorna 
finns sparade. 
 
Föreningshistorik 2005-2014. Bo Bävertoft rapporterar att han vidtalat 
Karin Bökman om uppgiften, hon skulle fundera på saken. 

 
§ 145. Åtgärdslistan 

 
§69 Placeringsreglemente. Gunnar Trued har avrapporterat. 
§78 Skyltar. Skyltar är införskaffade och uppsatta. 
§79 Verksamhetsplan. Arbetsgruppen rapporterat förslag. 
§84 Föreningshistorik. Gunnar Trued har pratat med Gustaf Lagerby 
som avstod från uppdraget. 
§113 Placeringsreglemente. Gunnar Trued har redovisat förslag. 
§117 Medlemmar utan dator. Notis är intagen i MedlemsNytt 2015-2. 

 
§146. Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 
 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Gun Eriksson 
  Ordförande              


