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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 
oktober 2015. 

Närvarande: Gunnar Trued, Bengt  Ahlstrand, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, 
Gun Eriksson, Ragnvald Eriksson samt Ingrid Klärcke från Valberedningen. 
 

 
§ 177. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 178. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 179. Val av 
justerare 

 
Bengt Ahlstrand väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 180. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och 

lägga det till handlingarna – med undantag för §170, se § 196 nedan. 

 
§ 181 
Valberedningen 

 
Ingrid Klärcke berättar om valberedningens arbete och läget inför 
årsmötet i februari 2016. Valberedningen tar fram förslag till styrelse, 
revisorer och verksamhetsansvariga samt de fall där kommittéerna 
begär hjälp av valberedningen. Övriga kommittémedlemmar tar 
kommittéerna själva fram förslag på. 

 
§ 182. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand rapporterar att föreningens ekonomiska läge är gott. 

 
§ 183. Central 
uppbörd 

 
Vi har enligt tidigare beslut anmält oss för central uppbörd. 

 
§ 184. Nytt 
medlemsregister och 
ny webbplattform 

 
Gunnar Trued redovisar information från förbundet om 
medlemsregister och webbplattform (se bilaga). Utbildning i det nya 
medlemsregistret för distriktsansvariga skulle ha hållits i förra veckan 
men har skjutits på eftersom konsulten ännu inte är färdig. Utbildning 
i den nya webbplattformen för distriktsansvariga pågår denna vecka.  

 
§ 185. Medlemsavgift 
för nya medlemmar 
under fjärde kvartalet 
2015 

 
Vid föregående styrelsesammanträde beslöt styrelsen att de som blir 
medlem under tredje kvartalet 2015 betalar halv årsavgift (120 kr), de 
som blir medlemmar under fjärde kvartalet betalar full avgift som 
även gäller för 2016. Gunnar Trued och Torsten Gudmunds har 
därefter samrått med förbundet och föreslår att styrelsen ändrar detta 
beslut till att nuvarande regler ska gälla. Styrelsen beslutar att ändra 

föregående beslut så att tidigare regler ska gälla även under 2015, 
dvs halv avgift för de som anmäler sig under andra halvåret. 

 
§ 186. Placerings-
reglemente 

 
Gunnar Trued har inhämtat synpunkter från Swedbank på det tidigare 
förslaget till placeringsreglemente. Ett nytt förslag redovisas (se 
bilaga). Styrelsen beslutar att anta förslaget och att detta ska 
revideras en gång om året. 

 
§ 187. Samverkans-
gruppens möte 

 
Distriktets föreningar är sedan tidigare indelade i ett antal 
samverkansgrupper, vår förening tillsammans med Borlänge, Tuna-
Säter och Svärdsjö-Enviken. Disktriktet vill aktivera grupperna och 
har inbjudit vår samverkansgrupp till ett möte, troligen i Romme, den 
27 oktober kl 10.00. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued, Gunnar 
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Helgesson, Ragnvald Eriksson och Bengt Ahlstrand deltar i mötet. 

 
§ 188. Månadsmöte - 
medlemsmöte 

 
Föreningens månatliga möten har hittills benämnts ”månadsmöten”. I 
analogi med att tidigare SPF-Nytt numera benämns MedlemsNytt 
föreslår Gunnar Trued att vi benämner mötena ”medlemsmöten” fr o 
m årsskiftet. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
§ 189. 
Verksamhetsplan 
2016 

 
Styrelsen beslutar att vi försöker få återstående kommittéer 

inklusive valberedningen och revisorerna att komma med synpunkter 
på förslaget (se bilaga) varefter styrelsen tar ett särskilt möte för att 
diskutera förslaget. 

 
§ 190. Körens planer 
2016 

 
Gunnar Trued redovisar minnesanteckningar från körkommitténs 
möte i vilka nämns en vårkonsert  med kören och Falu Evergreen. 
Styrelsen beslutar att uppdra till körkommittén att redovisa förslag 

till budget och ansvar för arrangemanget.  

 
§191. Övriga 
kommittéers planer 

 
Expeditionskommittén: Ny dator är inköpt enligt tidigare beslut. Är ny 
telefon med headset inköpt? 
 
Frisksvårdskommittén: Samtliga ledamöter rapporteras ställa upp för 
omval. Bengt Ahlstrand rapporterar från kommitténs möte 8 oktober 
att det har varit dålig tillslutning till de nystartade cykelutfärderna 
(möjligen beroende på dåligt väder) men att aktiviteterna avses 
fortsätta nästa år. Dragning i MotioneraMera-lotteriet har genomförts, 
118 deltagare. 
 
Patientråden: Margareta Dunkars är numera sammankallande, de 
har genomfört ett möte och beslutat att ha ett möte om året för utbyte 
av erfarenheter. 
 
Väntjänstkommittén: Kafé Björken får vara kvar på Björken under 
hela 2016. Diskussioner ska tas upp med Kårhuset om ett eventuellt 
nyttjande av deras lokaler. 

 
§ 192 Kommittéernas 
mötesdagar 

 
Väntjänsten har möte 23 november. 
Trafikkommittén har möte 12 november – ej 14 november som det 
stod i föregående stryrelsemötesprotokoll. Gun Eriksson deltar. 

 
§ 193. Besök hos 
SPF Seniorerna 
Avesta 

 
Gunnar Trued återkommer med nytt datum för ett besök när vi vet 
deras kommande program, vid det tidigare angivna datumet kommer 
de att äta julbord. Deras möten är sista torsdagen i varje månad. 

 
§ 194. Brev med 
inbjudan till möte för 
nya medlemmar och 
enkät 

 
Inbjudan till mötet 28 oktober 13.30 har redan skickats ut. Inför nästa 
styrelsesammanträde ser Ragnvald Eriksson över enkäten och 
kommer med förslag till revidering inför kommande möten med nya 
medlemmar. 

 
§ 195. Rekryterings-
gruppen 

 
Gruppen har redovisat sina synpunkter men har inga förslag till 
åtgärder.  

 
§196. Utskick till 67- 
och 65-åringar 

 
Enligt föregående styrelsemötesprotokoll beslutade styrelsen att i 
fortsättningen göra utskick till såväl 65- som 67-åringar. Det visar sig 
att viss oklarhet fanns om vad som egentligen hade beslutats. 
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Gunnar Trued föreslår att styrelsen beslutar att upphäva detta beslut 
och i stället besluta att i fortsättningen endast skicka till 65-åringar. 
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
Bo Bävertoft föreslår att i värvningsbrevet skrivs in ”Efter årsskiftet 
kommer vi att skicka dig ett brev med information och 
inbetalningskort – men du är välkommen på alla våra aktiviteter 
redan nu.” Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
§197. Distriktets 
konferens för KPR-
ledamöter 

 
Distriktet kommer att ha en konferens för KPR-ledamöter den 20 
oktober. Styrelsen beslutar att Elisabet Ottervald och Gunnar Trued 

reprtesenterar vår förening. 

 
§198. 60plus-mässan 

 
Den 22-23 oktober äger en mässa Seniormässan 60+, rum på 
Lugnet. Distriktet har en monter där och vill ha hjälp från vår förening 
med att bemanna montern. Gunnar Trued har därutöver blivit 
kontaktad av Falu kommun som önskade att vi även skulle finnas 
representerade i deras monter. Gunnar Trued har varit i kontakt med 
PRO och föreslår att vi nöjer oss med att bemanna distriktets monter. 
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 
§199. Hästar och 
människor 

  
Bo Bävertoft har formulerat en insändare (se bilaga) om att 
människor ska behandlas som hästar. Styrelsen beslutar att Gunnar 
Trued på föreningens vägnar skickar den till Dalarnas Tidningar. 

 
§200. Skrivelse till 
kommunen om 
kollektivtrafik 

 
Gunnar Trued kommer att ta upp frågan med PRO för att skrivelsen 
ska bli gemensam från båda föreningarna. 
 

 
§201. De fyra stora 
föreningarna 

 
Gunnar Trued relaterade historiken med ett projekt omfattande de 
fyra största SPF Seniorerna-föreningarna. Eskilstuna och Nyköping 
har kommit med förslag om ett förnyat möte mellan föreningarna. 
Styrelsen beslutar att Gunnar Trued tar kontakt och bestämmer 
datum för ett möte. 

 
§ 202. Kommunens 
kvalitetsvecka 

 
Gun Eriksson informerar om kommunens kvalitetsvecka, som i år är 
endast en dag. 

 
§ 203. KGK 

 
Ragnvald Eriksson informerar om att efter fem år sjösätts nu 
ytterligare en KGK-grupp (Karlar-Grabbar-Kompisar). 

 
§ 204 Annonsering 
av möten 

 
Annonsering i FK eller Annonsbladet har tidigare diskuterats. Gunnar 
Trued genomförde på ett månadsmöte en handuppräckning för att 
efterhöra medlemmarnas uppfattning. Endast några händer räcktes 
upp. Styrelsen beslutar att även i fortsättningen annonsera i 

Dalarnas Tidningar.  

 
§ 205 Budget-
äskanden för 2016 

 
Styrelsen beslutar att äskanden ska ha inkommit senast 9 
november 09.00 till kassören. 

 
§ 206. Åtgärdslistan 

 
§ 186 Befattningsbeskrivningar: Gunnar Trued har stött på.  
§ 74: Annonsanskaffare: Frågan har tagits om hand av 
valberedningen. 
§ 82 Informationsmöte Falu kommun: Kvarstår. Gunnar Trued ska ta 



 

4(4) 

151012 

upp frågan med PRO. 
§ 107 Utbyte av idéer med andra föreningar: Överenskommelse 
träffad med SPF Seniorerna Avesta att vi deltar vid ett av deras 
månadsmöten. Se § 194 ovan. 
§ 116 Arkiv Tallen: Kvarstår. Gunnar Trued har pratat med arkivet. 
§ 125 Annonsering av månadsmöte: Se § 204 ovan. 
§ 153 Placeringsreglemente: Se § 186 ovan. 
§ 160 Befattningsbeskrivningar. Kvarstår. 
§ 160 Verksamhetsplan 2016: Kvarstår, se § 189. 
§ 173 E.Ons kampanj: Kvarstår. 
§ 174 Inköp av ny telefon: Ej klarlagt om detta är genomfört. 
§ 174 Inköp av ny dator: Genomfört. 
§ 174 Möte med nya medlemmar: Mötet blir den 28 oktober 13.30, se 
§ 194. 
§ 174 Hästar och människor: Insändare formulerad, se § 199.  

 
§207.  Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 

 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Bengt Ahlstrand 
  Ordförande              


