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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 10 
augusti 2015. 

Närvarande: Gunnar Trued, Bengt  Ahlstrand, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Ragnvald 
Eriksson, Bo Bävertoft och Gun Eriksson samt Bengt Nyberg (adjungerad, delvis). 
 

 
§ 147. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 148. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 149. Val av 
justerare 

 
Inger Ledin väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 150. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och 

lägga det till handlingarna. 

 
§ 151. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand rapporterar att föreningens ekonomiska läge är gott. 
Antalet beställda häften av Restaurangchansen är hittills 61 st. 

 
§ 152. Central 
uppbörd 

 
Gunnar Trued rapporterar att han har anmält vår förening till central 
uppbörd. Inget nytt har hörts från förbundet utöver det meddelande, 
som skickades ut 150617 och det svar daterat 150620 som Gunnar 
Trued tidigare översänt till styrelsen (se bilagor). 

 
§ 153.  Placerings-
reglemente 

 
Gunnar Trued och Bengt Ahlstrand har ej tagit men ska ta kontakt 
med Swedbank för rådgivning. 

 
§ 154. Värvnings-
utskick till 67-åringar 

 
Samråd via epost har skett med Maud Nilsson, Britt-Mari Tägt och 
Kersti Jungsbo. Styrelsen beslutar att delegera till Gunnar Trued att 

besluta om tillvägagångssätt efter samråd med dessa och Ewa Wind. 

 
§155. Hjärnkollen 

 
Gunnar Trued rapporterar att ett lag från vår förening ställer upp i 
distriksfinalen 150826 (i distriktets och föreningens lokal), totalt är det 
fyra lag anmälda inom distriktet. 

 
§156.  Sällskapsspel 

 
Gunnar Trued rapporterar att i MedlemsNytt 2015-3 inbjuds till ett 
informationsmöte 150930 för att utröna intresset. 

 
§157. Möte med 
sammankallande 

 
Styrelsen beslutar att mötet ska vara vid ett visst datum. Gunnar 
Trued har därefter beslutat att ändra datum till 150909 kl 0900-

1200.  

 
§158. 
Valberedningen 

  
Styrelsen hälsade Bengt Nyberg från valberedningen välkommen 
ochmedlemmarna presenterade sig. Bengt Nyberg berättade om 
valberedningens sammansättning och planerade arbete. 

 
§159. Övriga frågor 

 

 Restaurangchanshäftena kommer att anlända 150902. 

 Bo Bävertoft rapporterade att ett anslag om att färgutskrifter 
är dyra har satts upp vid expeditionens färgskrivare (se 
§139). 

 Bo Bävertoft konstaterar att Studentkårens kårhus är inrymt i 
fd Stadshotellet, kanske kan där finnas lokaler användbara 
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för föreningens aktiviteter. Styrelsen beslutar att ge Gun 
Eriksson och Bo Bävertoft i uppdrag att ta kontakt med 
Studentkåren i frågan. 

 Gunnar Trued rapporterar att Hans Thors har redovisat 
möjligheterna till fortsatt vattengymnastik under hösten. 

 
§160. Åtgärdslistan 

 
§74 Annonsanskaffare till MedlemsNytt och webben: Frågan är inte 
löst. 
§82 Informationsmöte Falu kommun: Gunnar Trued kommer att ta 
upp frågan med PRO. 
§83 Befattningsbeskrivningar: Befintligt material är utskickat till 
styrelsen och ligger på webben. 
§107 Utbyte av idéer med andra föreningar: Gunnar Trued tar kontakt 
med SPF Seniorerna Avesta för ett besök hos dem. 
§112 Avsluta konton på Länsförsäkringar och Nordea: Kontona är 
avslutade. 
§115 Anmälan till kurser via dator: Studiekommittén har uppmanats 
att ta fram förslag till text att föra in i MedlemsNytt och på webben. 
§116 Arkiv Tallen: Inget gjort. 
§125 Var annonsera månadsmötena: Gunnar Trued kommer vid ett 
månadsmöte att efterhöra medlemmarnas åsikt om var annonsering 
lämpligen bör ske. 
§136 Verksamhetsplan: Materialet är utskickat till de 
verksamhetsansvariga, kommentar har endast kommit från 
Informationskommittén. 
§139 Användning av färgskrivaren: Anslag är uppsatt om att 
färgutskrifter är dyra. 
142 Sällskapsspel: Inbjudan kommer att föras in i kommande 
nummer av MedlemsNytt och på webben. 
§142 Förslagslåda: Finns utlagd på webben. 
§144 Restaurangchansen: Gruppmejl har skickats ut. 
§144 Värvningsbrev till 67-åringar: Se §154 ovan. 

 
§161. Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 

 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Inger Ledin 
  Ordförande              


