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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 7 april 
2014. 

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman (delvis), Ann Lagerby, 
Bengt  Ahlstrand och Bo Bävertoft. 
Ej närvarande: Gun Eriksson. 
 

 
§62. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§63. Val av 
justerare 

 
Ann Lagerby valdes att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

 
§64. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§65. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§66. 
Programkommittén 

 
Gunnar Trued rapporterade att delar av styrelsen har haft ett 
möte med delar av de gamla Program- respektive 
Kulturkommittéerna den 20 mars, därefter ett nytt möte den 
31mars med några tilltänkta kandidater till Programkommittén. 
Styrelsen beslöt att till ledamöter i Programkommittén utse 
Ingegerd Schmidt, Ingegärd Mellquist, Ulla Moberg, Lena 
Söderlund och Ann-Marie Olsson. Ett nytt möte med 
Programkommittén är planerat till den 23 april. 

 
§67. Falu Blås 

 
En medlem i vår förening, även representant för Falu Blås, har 
föreslagit att föreningen i ett gruppmejl nämner ett framförande 
av Falu Blås. Med anledning härav diskuterades den policy för 
gruppmejl som tidigare har lagts fast. Denna innebär att 
gruppmejl endast ska innehålla information om föreningens 
egna arrangemang. Samtidigt hade den tidigare 
Kulturkommittén i uppgift att tipsa om kulturarrangemang som 
anordnas av annan än föreningen och då just genom 
gruppmejl. Styrelsen beslöt av avvakta med eventuellt nytt 

ställningstagande. 

 
§68. Information 
från möte med nya 
medlemmar 

 
Gunnar Trued rapporterade från mötet. Den allmänna 
uppfattningen var att det var ett positivt möte. 

 
§69. Kören 

 
Gunnar Trued rapporterade att han har träffat en preliminär 
överenskommelse med Vuxenskolan att denna administrerar 
kören från och med hösten och för höstterminen tar en 
terminsavgift på 250 kr av kördeltagarna samt debiterar vår 
förening överstigande kostnad. Gunnar Trued kommer att träffa 
Vuxenskolan och Körkommittén för fortsatta resonemang om 
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lokal, antal övningar och framträdanden mm som kan påverka 
kostnaden, beslut avses fattas före sommaren. 

 
§70. Samarbetet 
med Vuxenskolan 

 
Vuxenskolan samt Studiekommittén kommer att ha ett möte 
den 14 april. Från styrelsen deltar Gunnar Trued och Ann 
Lagerby. 

 
§71. Brevduvornas 
lunch 

 
Styrelsen beslöt att brevduvor och deras ersättare bjuds på 
lunch i anslutning till utdelningen av SPF-Nytt 2014-2. Gunnar 
Trued undersöker hur många exemplar som delas ut av 
brevduvorna, hur många som sänds med post och hur många 
som delas ut av andra funktionärer till vårdcentraler etc. 

 
§72. 
Kopieringsmaskin 

 
Gunnar Trued redovisade kostnaderna för föreningens leasade 
kopieringsmaskin: 
Wasa Kredit leasing 270 kr/månad 
Ricoh service och toner 116 kr/månad 
Summa 386 kr/månad för upp till 3000 kopior/kvartal. Kostnad 
för kopior därutöver 10 öre/st. 
Papper 29 kr/bunt om 500 ark, dvs 6 öre/ark. 
Diskuterades ”bokningslista” (där den som kopierar antecknar 
antal exemplar och syfte, dvs vilken kommitté kopieringen 
avser) from 1 juli 2014. Gunnar Trued pratar med distriktet om 
det verkligen behövs en kopieringsmaskin för föreningen och 
en för distriktet. Vid ”nödläge” har vi en kombinerad 
skrivare/kopiator på föreningens expeditionsrum. 

 
§73. Nybrokyrkan 
bokad 

 
Bokning av Nybrokyrkan sker genom Margareta 023-10795 
eller info@nybrokyrkan.se. 
Gunnar Trued har preliminärt bokat Nybrokyrkan den 27 
augusti för utfrågning av politiker före valet (+ ev 
kaffeservering), den 10 december för Luciafirande inklusive 
kaffe och den 11 februari 2015 för årsmöte inklusive kaffe. 

 
§74. Paneldebatt 
27 augusti. 
Moderator. 

 
Förslag på moderator vid utfrågningen av politikerna: Lennart 
Nilsson, Christer Gruhs eller Anders Brundell. 

 
§75. Ansökan om 
stöd till valarbete 

 
Daladistriktet har av förbundets tilldelats ett visst belopp som 
föreningarna kan söka som stöd för sitt valarbete. Ansökningar 
ska vara inkomna senast den 12 april, beslut fattas den 16 
april. Styrelsen beslöt att sekreteraren skriver en ansökan om 
3000 kr uppdelat på 2050 kr till lokal för utfrågning av politiker 
och 950 kr till arvode för moderator, se bilaga. 

 
§76. Attestregler 

 
Styrelsen beslöt att tidigare attestregler, styrelsebeslut daterat 
9 september 2013, revideras genom sekreterarens försorg så 
att ordförande och vice ordförande ersätts med nuvarande och 
kompletteras med sammankallande för Expeditionskommittén 

mailto:info@nybrokyrkan.se
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(ansvarig för bland annat hyra, städning, telefon etc) samt att i 
attestreglerna anges att Expeditionskommittén genom telefon 
eller epost ska underrätta den som ska attestera om att en 
faktura har inkommit.  

 
§77. Patientråden 

 
Styrelsen beslöt att ordföranden bjuder in patientrådens 
medlemmar till nästa styrelsesammanträde för samråd om 
verksamheten och förhoppningsvis att en av dem utses till 
sammankallande för fortsatt samråd mellan Patientrådens 
medlemmar. 

 
§78. 
Trafikkommittén 

 
Delar av styrelsen deltog i Trafikkommitténs sammanträde den 
27 april, vid vilket även Trafik- och Fritidsnämndens ordförande 
Jonas Lennerthsson deltog. Styrelsen beslöt att till medlem av 
Trafikkommittén utse Lars Bergfalk. 

 
§79. KPR 

 
Gunnar Trued rapporterade om ”handläggningsgången”, först 
ett internt SPF-möte med våra KPR-delegater, sedan ett AU 
(där det sannolikt är störst möjligheter att påverka) och därefter 
det ”riktiga” KPR-sammanträdet. 

 
§80. Omvårdnads-
förvaltningens fråga 
om lokalbehov 

 
Gunnar Trued har den 22 mars svarat på en fråga från 
Omvårdnadsförvaltningen till samtliga pensionärsföreningar 
inom kommunen om föreningarnas lokalbehov, se bilaga. 

 
§81. Samarbete 
med PRO 

 
Gunnar Trued har i samband med senaste KPR-mötet 
föreslagit ett samarbete mellan SPF och PRO vilket 
ordföranden för PRO:s samorganisation i Falun var positivt 
inställd till. Styrelsen beslöt att ge Gunnar Trued i uppdrag att 

ta kontakt med PRO och inbjuda dem till ett gemensamt möte 
om samarbete. 

 
§82. Friskvårds-
kommittén 

 
Datum redovisades för Friskvårdskommitténs planerade 
sammanträden: 9 maj, 29 augusti, 22 september och 17 
november, samtliga dagar 09.00 på föreningens expedition. 
 
Förslag har inkommit på att starta bangolf, Permobil-utflykter 
och rullatorrally. 
 
Friskvårdskommittén har anmält ett lag till Stafettvasan, 
kostnad 2900 kr. Diskuterades vad deltagarna respektive 
föreningen ska betala, hittills har gällt att deltagarna själva 
betalat vid individuella tävlingar, Friskvårdskommittén har 
sponsrat del av kostnaden vid lagtävlingar. 
 
Diskuterades anmälningar till vissa aktiviteter med begränsat 
deltagarantal. I t ex vattengympa har tidigare deltagare vid sista 
övningen för terminen alla anmält sig för nästa termin, varvid 
andra medlemmar inte har fått någon chans att anmäla sig 
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eftersom grupperna redan har varit fulltecknade. Förslag har 
framförts att tillämpa samma metodik som vid anmälningar till 
resor, dvs en första anmälningsdag anges som gäller för såväl 
tidigare som nya intresserade. 
 
Styrelsen beslöt att 

 tillvägagångssättet med en första anmälningsdag 
rimligen är det principiellt rätta 

 men att vi tills vidare gör som hittills men försöker att 
engagera fler ledare så att fler grupper kan bedriva 
verksamhet, tillgänglighet till bassäng finns 

 att kölistan på expeditionen ska ajourföras 

 om någon ”hoppar av” får denna lediga plats inte fyllas 
genom ”handplockning” utan från kölistan 

 samtliga deltagarlistor ska finnas tillgängliga på 
expeditionen. 

 
§ 83. Expeditions-
kommittén 

 
Delar av styrelsen har deltagit i ett möte med 
Expeditionskommittén. Lisbeth Lundin har gjort upp en aktuell 
förteckning över vilka som disponerar nycklar till föreningens 
lokaler. Gunnar Trued påtalade att förnyad kontakt ska tas med 
Diös angående låsen. 
 
Styrelsen beslöt att när fakturor inkommer ska Expeditionen 

per telefon eller epost meddela den som har attesträtt och med 
en ring på fakturan markera sista betalningsdatum. 

 
§84. Björken 

 
Sista Kafé Björken för våren blir på lördag den 12 april, 
önskemål finns om en fortsättning även under april-maj. 

 
§85. 
Kommittéernas 
budgetäskanden för 
2014 

 
Budgetäskanden för andra halvåret 2014 ska inlämnas senast 
den 1 juni. 

 
§86. Eventuellt 
julfirande 

 
Förslag har inkommit att föreningen arrangerar en resa till ett 
pensionat/hotell över julen. Styrelsen beslöt att i nästa 

nummer av SPF-Nytt införa en intresseförfrågan. 

 
§87. Ansvarig för 
medlemsrekrytering 

 
Förbundet vill att föreningarna utser en ansvarig för rekrytering. 
Vår förenings uppfattning har hittills varit att vi inte driver några 
särskilda rekryteringskampanjer, medlemmar får vi bäst genom 
mun-mot-mun-metoden där våra medlemmar berättar om vår 
verksamhet. För att tillgodose förbundets önskan att ha någon 
mottagare av material beslöt styrelsen att till ansvarig för 

medlemsrekrytering utse Ann Lagerby. 

 
§88. Blankettbank 

 
Diskuterades om vi på vår webbplats skulle lägga ut lämpliga 
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blanketter. Styrelsen beslöt att sekreteraren samlar in 

lämpliga blanketter och skickar ut dem till styrelsen med epost. 

 
§89. Informations-
kommittén 

 
Informationskommitténs sammanträden är fastlagda till 7 maj, 4 
juni, 13 augusti, 9 september, 5 november och 2 december, 
samtliga dagar 13.00. Delar av styrelsen deltar i sammanträdet 
den 7 maj. 

 
§90. Kurs i 
styrelsearbete 

 
Distriktet har inbjudit föreningen att sända tre deltagare till en 
kurs ”Att arbeta i en styrelse” på Lerdalshöjden den 24 april. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued, Ann Lagerby och Bo 

Bävertoft deltar. 

 
§91. Vårlunchen 

 
Vårlunchen anordnas i Västanvik den 14 maj. 
Styrelseledamöterna deltar på egen bekostnad. 

 
§92. Nya 
medlemmar som 
angett intresse att 
ta uppdrag 

 
Styrelsen beslöt att ge sekreteraren i uppdrag att göra en 

sammanställning, se bilaga. 

 
§93. 
Sammanträdets 
avslutande 

 
Gunnar Trued avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Ann Lagerby 
  Ordförande             


