
 

 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 13 Januari 2014. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Bengt Ahlstrand, Margareta 
Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald, Pia Ekström och Per-Olof Odén samt 
Erich Colberg, Annli Andersson, Birgitta Klahr och Stig Hellberg. 
Ej närvarande: Birgitta Lindqvist och Gun Eriksson. 
 

 
§1. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§2. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§3. Val av justerare 

 
Hans Thors valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§4. Dagordningen 

 
Dagordningen delades ut och godkändes med vissa ändringar och 
tillägg. 

 
§5. Inkomna 
skrivelser 

 
Karin Michols redovisade en skrivelse från föreningen till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (se bilaga) och rapporterade att 
hon av honom fått ett positivt svar. 
 
Information om SPF-mästerskap i längdskidåkning ligger på 
förbundets webbplats. 

 
§6. Annonsering i 
SPF-Nytt 

 
En förfrågan om annonsering i SPF-Nytt har inkommit från ett 
politiskt parti. Diskuterades huruvida vi ska acceptera annonser från 
politiska partier eftersom vår förening är partipolitiskt obunden. Att 
acceptera en annons innebär visserligen inte att föreningen tar 
ställning för det parti som annonserar eller ställer sig bakom det 
budskap som framförs i annonsen men det är inte säkert att 
medlemmar/läsare uppfattar det så. Styrelsen beslöt att tacka nej till 

annonser från politiska partier. 
 
§7. Vårt arbete med 
förnyelse 

 
Kerstin Stafås redovisade hittillsvarande arbete i det projekt som vi 
driver tillsammans med de övriga tre SPF-föreningar som har mer än 
2000 medlemmar. 

 
§8. Valberedningens 
förslag 

 
Erich Colberg presenterade valberedningens förslag till en mindre 
styrelse vilket diskuterades. 

 
§9. Våra nya stadgar 

 
Diskuterades några olika tveksamheter i det framlagda förslaget till 
stadgar. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa 

styrelsemöte. 
 
§10. Nästa 
månadsmöte 

  
Nästa månadsmöte hålls onsdagen den 15 januari 13.30. 

 
§11. Nästa 

 
Nästa styrelsesammanträde hålls den 27 januari 09.30, 



 

 

styrelsesammanträde 
 

arbetsutskottet den 20 januari 13.00. 

 
§12. Övriga frågor 

 
Diskuterades ett förslag från Kulturkommittén att slå ihop Kultur- och 
Programkommittéerna. Styrelsen beslöt att slå ihop dem till Kultur- 

och Programkommittén. 
 
§13. Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols           Hans Thors 
  Ordförande             


