
 

 

 

 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 5 februari 2014. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås (delvis), Lisbeth Lundin, Bengt Ahlstrand, 
Margareta Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Pia Ekström och Per-Olof Odén. 
Ej närvarande: Birgitta Lindqvist och Elisabet Ottervald. 
 

 
§24. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§25. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna med ändringen att tredje 
stycket i §20 ska lyda: 
 
”Styrelsen beslöt att medlemsavgiften till föreningen för 2015 
föreslås uppgå till 100 kr plus avgift till distriktet och förbundet. Nya 
medlemmar under andra halvåret betalar 50% avgift enligt tidigare 
beslut.” 

 
§26. Val av justerare 

 
Pia Ekström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§27. Dagordningen 

 
Dagordningen delades ut och godkändes med vissa ändringar och 
tillägg. 

 
§28. Inkomna 
skrivelser 

 
Ingen inkommen skrivelse. 

 
§29. Avgift för 
körmedlemmar 

 
Diskuterades körens finansiering. Frågan har tidigare diskuterats på 
styrelsemöten under hösten 2013 eftersom den budgeterade 
kostnaden 20000 kr hade påtalats vara orimligt hög i förhållande till 
föreningens övriga kursverksamheter. I uppföljningen av 2013 års 
verksamhet visade det sig att kostnaden hade ökat till 37000 kr. 
Styrelsen beslöt att i budgetförslaget för 2014 låta ta upp en 
preliminär summa på 20000 kr och föreslå årsmötet att ge styrelsen i 
uppdrag att förhandla med Studieförbundet Vuxenskolan att de tar 
hand om verksamheten och delvis finansierar den med avgifter från 
kördeltagarna och med ett mindre bidrag från föreningen. 

 
§30. Budgetförslag 

 
Diskuterades det framlagda budgetförslaget, bland annat den stora 
kostnaden för SPF-Nytt. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att 
anta det framlagda budgetförslaget (se bilaga) med den reservation 
som anges i §29 ovan. 

 
§31. Inför årsmötet 

 
Styrelsen beslöt att kallelse/inbjudan till årsmötet ska annonseras i 
Falu-Kuriren. 
 
Styrelsen beslöt att den framlagda verksamhetsplanen (se bilaga) 
ska föreläggas årsmötet. 
 
Diskuterades huruvida årsmötet behöver fatta beslut att delegera till 
styrelsen att tillsätta ”övriga” medlemmar i kommittéer. Styrelsen 



 

 

beslöt att ordföranden samråder med årsmötesordföranden och 

fattar beslut om detta. 
 
Diskuterades huruvida det är meningsfullt att medlemmar i 
kommittéer väljs på två år. Styrelsen beslöt att rekommendera 

valberedningen att föreslå årsmötet att alla funktionärer utom 
styrelsen i fortsättningen väljs på ett år. 
 
Styrelsen beslöt att handlingar inför årsmötet publiceras på 

föreningens webbplats och att information om detta skickas ut med 
gruppmejl, att dagordning, förslag till budget för 2014 och 
valberedningens förslag trycks upp i 100 ex att hämta vid ingången 
till lokalen och övriga handlingar i 20 ex att hämta vid talarstolen för 
de som inte läst på webbplatsen. 
 
Diskuterades upplagan av nästa nummer av SPF-Nytt. Styrelsen 
beslöt att 2400 exemplar ska tryckas. 
 
Diskuterades uppvaktning av medlem nr 2200. Styrelsen beslöt att 

inte företa någon sådan uppvaktning på årsmötet eftersom antalet 
medlemmar kan gå såväl upp som ner. 

 
§32. Remissen på 
stadgeförslag 

 
Karin Michols och Kerstin Stafås har deltagit i distriktets möte för att 
diskutera stadgeförslaget. Kerstin Stafås refererade diskussionerna 
på mötet där enighet rådde att man inte ville ha central uppbörd och 
inte att även icke-pensionärer ska kunna bli medlemmar. Kopia av 
distriktets yttrande kommer att skickas till vår förening. 

 
§33. 
Distriktsstämman 
2015 

 
Styrelsen beslöt att föreningen erbjuder sig att stå värd för 

distriktsstämman 2015. 

 
§34. Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet och tackade för sin tid i 
styrelsen, sedan 1999. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols           Pia Ekström 
  Ordförande             


