
 

1(3) 

151109 

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

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

 
§ 208. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued. 

 
§ 209. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg. 

 
§ 210. Val av 
justerare 

 
Birgitta Wallman väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 211. Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och 

lägga det till handlingarna. 

 
§ 212. Val-
beredningen 

 
Bertil Eek berättar om valberedningens arbete och läget inför 
årsmötet i februari 2016. Alla verksamhetsansvariga 
(sammankallande i kommittéer) har svarat och de flesta är villiga att 
fortsätta. Men bland annat ordförande och kassör i styrelsen behöver 
rekryteras. 

 
§ 213 Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand går igenom uppföljningen hittills av årets 
verksamhet, det mesta verkar positivt. 

 
§ 214. Offert på 
tryckning av 
MedlemsNytt 2016 

 
Gunnar Trued redovisar att Informationskommittén överlämnat ett 
anbud på tryckning av MedlemsNytt för 2016 med förslag att 
styrelsen antar anbudet. Styrelsen beslutar att anta anbudet. 

 
§ 215. Revidering av 
blanketten Räkning 

 
Gunnar Trued föreslår vissa förändringar av blanketten. Styrelsen 
beslutar att förändra blanketten och ger sekreteraren i uppdrag att 
revidera den och lägga ut den på vår webbplats (se bilaga) och att 
samtidigt ändra datum på Räkningsansvisningen. 

 
§ 216. 
Kommittéernas 
inlämnade 
budgetäskanden 

 
Bengt Ahlstrand rapporterar att han hittills endast fått äskanden från 
Informationskommittén och Expeditionskommittén. Styrelsen 
beslutar att begära in budgetäskanden för 2016 från övriga 

kommittéer omgående. 

 
§ 217. Utkast till 
budget för 2016 

 
I dagsläget är vi 2215 medlemmar i föreningen. Det är fortfarande 
oklart hur det blir med vattengymnastiken under 2016. 

 
§ 218. Samverkans-
gruppens möte 27 
oktober 

 
Distriktets föreningar är sedan tidigare indelade i ett antal 
samverkansgrupper, vår förening tillsammans med Borlänge, Tuna-
Säter och Svärdsjö-Enviken. Gunnar Trued och Ragnvald Eriksson 
redovisade intryck från samverkansgruppens möte 27 oktober: 
 
Resekommittéerna från Falun och Borlänge överlade separat om ett 
utökat samarbete. 
 
Ett ev gemensamt val av annonsorgan för föreningarnas möten 
diskuterades. PRO Falun och SPF Seniorerna Borlänge annonserar 
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båda med en hel spalt om kommande möten – vilket innebär att 
dessa möten till del ligger långt fram i tiden. Gunnar Trued har fått i 
uppdrag att kontakta Annonsbladet om att alla pensionärsföreningar 
annonserar hos dem under förutsättning av att detta sker på ett 
särskilt ställe i Annonsbladet. 
 
Något särskilt patientråd för Svärdsjö, som är en filial av Norslunds 
vårdcentral, finns inte. Om SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken kan få 
till stånd ett sådant kan vi i vårt MedlemsNytts förteckning över 
Patientrådsledamöter även ta med deras representant i detta 
Patientråd. 

 
§ 219. Verksamhets-
berättelse för 2015 

 
Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att begära in 

kommittéernas text till verksamhetsberättelsen senast 15 december. 

 
§ 220. Verksamhets-
plan 2016 

 
Styrelsen beslutar att vi tar ett särskilt möte om detta den 18 
november 13.00. 

 
§ 221. Datum för 
medlemsmöten 2016 

 
Styrelsen beslutar att medlemsmöten äger rum 13 januari, 10 
februari (årsmöte), 9 mars, 13 april samt ev vårlunch i maj. 

 
§222. Rapporter från 
möten med 
kommittéerna 

 
Expeditionskommittén har haft möte 24 oktober, bland annat 
behandlades expeitionens öppethållande under jul- och nyårshelgen. 
 
Informationskommittén inklusive distribution. Britt-Mari Tägt avgår vid 
utgången av 2016, Allan Magnusson har pga hälsoskäl avgått. Vid 
förfrågningar om försäkringsfrågor hänvisas till expeditionen.  

 
§ 223 Samarbetee 
mellan Program- och 
Trafikkommittéerna 
och ev KGK 

 
Gunnar Trued påtalar att det är angeläget att kommittéer delar med 
sig av idéer. 

 
§ 224. Besök hos 
SPF Seniorerna 
Avesta 

 
Styrelsen beslutar att vi besöker dem 28 januari 2016. 

 
§ 225. E.ONs 
kampanj 

 
Gunnar Trued har enligt tidigare beslut tillskrivit förbundets 
generalsekreterare Peter Sikström angående E.ONs kampanj med 
telefonuppringning av medlemmar. Pga missförstånd inom 
förbundskansliet har svaret dröjt men nu kommit från 
maknadskoordninatorn Veronica Sjölin (se bilaga). Gunnar Trued har 
därefter pratat med henne och fått beskedet att det inte går att ändra 
i nuvarande avtal med E.ON, där de ges rätt att ringa våra 
medlemmar, men att när nya avtal träffas ska sådana medgivanden 
inte ges. 

 
§ 226. Trafik-
kommitténs brev till 
Falu kommun 
angående kollektiv-
trafik 

 
Det av trafikkommittén framtagna brevet har gemensamt av PRO 
Falun och SPF Seniorerna Falun skickats till Falu kommun den 22 
oktober (se bilaga). 
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§227. Lösa tankar 
om Program-
kommittén 

 
Kommenterades Bo Bävertofts brev med lösa tankar om 
programkommittén. 

 
§228. De fyra stora 
föreningarna 

 
Som en uppföljning av förra årets samarbetsprojekt mellan de fyra 
största föreningarna kommer ett möte att hållas i förbundets lokaler 
24 november. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued, Ragnvald 

Eriksson och Bo Bävertoft deltar. 

 
§229. Hästar och 
människor 

 
Den tidigare framtagna insändaren angående människor och hästar 
har 9 november varit införd i Dalarnas tidningar. 

 
§230. Falu kommuns 
kvalitetsdag 

  
Gun Eriksson redovisar att kommunens kvalitetsdag i år äger rum 17 
november i Lugnetkyrkan. Väntjänsten har en monter där. Alla är 
välkomna.  

 
§231. Väntjänstens 
samarbete 

 
Väntjänstkommittén har besökt Väntjänsten i Borlänge, som är ett 
samarbetsprojekt mellan olika föreningar och Borlänge kommun. Gun 
Eriksson har tidigare försökt att i Falun få till stånd något liknande 
men inte lyckats. 

 
§ 232 Åtgärdslistan 

 
§82 Informationsmöte Falu kommun: Avvaktar. 
§116 Arkiv Tallen: Avskrivs till vidare. 
§160 Befattningsbeskrivningar: Avses behandlas i samband med 
Verksamhetsplan för 2016. 
§160 Verksamhetsplan 2016: Se §189. 
§173 E.ONs kampanj: Genomfört (se §225). 
§174 Inköp av ny telefon: Genomfört. 
§174 Insändare om hästar och människor: Genomfört. 
§186 Placeringsreglemente: Genomfört. 
§189 Verksamhetsplan 2016: Nytt möte angående detta 18 
november. 
§190 Vårkonsert: Redovisat. 
§193 Besök hos SPF Seniorerna Avesta: 28 januari 2016. 
§194 Översyn av enkät: Ej genomfört. 
§199 Hästar och människor: Insändaren publicerad (se §229). 
§200 Skrivelse om kollektivtrafik: Skrivelsen skickad (se §226). 
§201 De fyra stora föreningarna: Möte blir 24 november. 
§205 Budgetäskanden för 2015: Alla ej inkomna. 

 
§233.  Mötet avslutas 

 
Gunnar Trued avslutar mötet. 

 

 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued              Birgitta Wallman 
  Ordförande              


