
 

 

Möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 27 september 
2017 
Närvarande: Bengt Ahlstrand IT-hjälpen, Birgitta Klahr Valberedningen, Torsten 
Gudmunds Medlemsregistret, Urban Björn Trygghetsboendegruppen, Sven-
Christer Kihlén Trafikkommittén, Karin Malmgren Programkommittén, Eva Wind 
Expeditionskommittén, Kersti Jungsbo Medlemsregistret, Maria Bjerneby Häll 
Informationskommittén, Pia Ekström Studiekommittén, Hans Thors 
Friskvårdskommittén,Ingalill Bergvall Resekommittén, Margareta Dunkars 
Kören, Patientråden och KPR samt från styrelsen Herbert Carlén, Gunilla 
Barkar, Birgitta Wallman, Gun Eriksson, Holger Freij, Bertil Eek och Bo 
Bävertoft. 

Välkomna 

Herbert Carlén hälsar alla välkomna. 
 
Presentation 

De närvarande presenterar sig. 
 
Budget 2018 

 
Holger Freij lämnar ut material. Äskanden bör vara inkomna senast 2 november 
2017. 
 
Årsmötet i februari beslutade att sänka medlemsavgiften för 2018 från 250 till 230 kr 
(130 kr till förbundet, 20 till distriktet och 80 till föreningen). Men kongressen i juni 
beslöt att ändra avgiften till förbundet från 130 till 160 kr fr o m 2019, vilket innebär 
att vår medlemsavgift då ökar från 230 till 260 kr – om inte årsmötet beslutar 
annorlunda. 
 
Ska vissa verksamheter ”subventioneras” av föreningen medan deltagare i andra 
själva får står för hela kostnaden? 
 
Lokaler 

 
Herbert Carlén informerar om de kontakter som tagits från PRO och Falu kommun 
om ett eventuellt ”Seniorernas hus” i nuvarande Studentkårens hus.  
 
Herbert Carlén informerar om att en ny hyresgäst i röda huset vill disponera 
konferensrummet som ligger rakt fram. Diös har erbjudit oss en rabatt på hyran med 
5%. Herbert Carlén konstaterar att det har varit bra att kunna disponera rummet 
men att det inte är nödvändigt för vår verksamhet. 
 
Förbundsmästerskap i bowling 2018 

 
Bertil Eek och HansThors informerar om planeringen, allt verkar vara väl förberett. 
 
Gruppmejl och webb 

 



 

 

Enighet råder om att vi bör begränsa gruppmejl till att handla om våra egna 
aktiviteter, med undantag för ”varningar” om trojaner och liknade från IT-hjälpen. På 
webben kan vi vara mer ”generösa”. 
 
MedlemsNytt 

 
Diskuteras frågan om att i framtiden endast skicka tryckt MedlemsNytt till de 
medlemmar som inte har angett epostadress, övriga skulle få den digitalt per mejl. 
Vi följer Eskilstunas verksamhet och deras erfarenheter. 
 
Verksamhetsplan 2018 

 
Läs igenom Verksamhetsplanen för 2017 (se bilaga) och skicka synpunkter och 
förslag till ändringar till Birgitta Wallman. 
 
Valberedningen 

 
Valberedningen tar fram förslag till styrelse, revisorer, KPR-medlemmar och 
kommittéernas verksamhetsansvariga. Meddela eventuella avsägningar. Övriga 
personer hanteras inom respektive kommitté, varefter förändringar meddelas 
styrelsen för ett formellt beslut i efterhand. 
 
Arbetsgruppen för trygghetsboende 
 
Urban Björn rapporterar om läget. Gruppen har haft möten med politiker i 
kommunen och med dem gjort ett besök i Gävle. Kontakt har tagits med flera 
fastighetsbolag som har visat intresse för att bygga. Ett av dem har egen tomt i 
Falun, ett annat är beroende av att få tag på tomt genom kommunen. 
Arbetsgruppen har presenterat detta för politikerna men inte fått någon form av 
besked. Nästa steg bli en förnyad kontakt med majoriteten inom kommunen. 
 
Gunilla Barkar informerar om motsvarande aktiviteter i Svärdsjö-Enviken. 
 
Medlemskort 

 
Sådana fanns i Senioren nr 2017:2, nya medlemmar därefter kan hämta på 
expeditionen eller få sig tillskickat av Torsten Gudmunds. Eftersom medlemskort 
berättigar till att gå in på mässan två personer för en avgift kommer Eva Wind att 
rekvirera ett större antal medlemskort att finnas tillgängliga att hämta på 
expeditionen. Kersti Jungsbo skickar ut ett gruppmejl om mässan och berättar där 
om att man bör ha kortet med sig och att sådana kan hämtas på expeditionen. 
 
Anmälningar till resor m m 

 
Enighet om att vi inte förändrar gällande regler. 
 
Utveckling av föreningen 
 
Margareta Dunkars informerar om att KPR nu ligger under kommunstyrelsen med 
Jonny Gahnshag som ordförande. 
 



 

 

Margareta Dunkars informerar om att patientråd numera finns även på Falu 
Vårdcentral. 
 
Karin Malmgren informerar om planeringen inför mässan på Lugnet. Bemanningen 
är nästan helt klar. 
 
Gun Eriksson informerar om Kafé Björken, det har nu löst sig med ”nyckel”. 
 
Maria Bjerneby Häll tycker att initiativ som Filmklubben är positivt. 
 
Pia Ekström rapporterar att 35 kurser är utannonserade inför hösten.  
 
Avslutning 
Herbert Carlén tackar de närvarande och avslutar mötet. 
 
Vid penna och tangentbord, 
Bo Bävertoft 
 

 


