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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 16 juni 
2014. 

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, Bengt 
Ahlstrand, Gun Eriksson och Bo Bävertoft. 
 

 
§121. 
Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§122. 
Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§123 Val av 
justerare 

 
Margareta Nissby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§124. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§125. 
Senioruniversitetet 

 
Gunnar Trued har blivit kontaktade av såväl Senioruniversitetet 
som SeniorNet Falun angående information om deras 
verksamheter vid våra månadsmöten och/eller i SPF-Nytt. 
Svaret som gav var i enlighet med tidigare fattat beslut att vi 
enbart informerar om föreningens egna aktiviteter. 

 
§126. Vakter vid 
VM  

 
Hans Thors i Friskvårdskommittén, som hade väckt frågan, har 
meddelat att den numera är överspelad varför frågan inte 
behandlades. 

 
§127. Slussbruden 

 
Programkommittén planerar en utfärd med Slussbruden 
(lunchresa) den 20 augusti. 

 
§128. Rapport från 
KPR 

 
Gunnar Trued rapporterade från KPR-mötet den 10 juni. 
Protokoll från mötet finns på kommunens webbplats 
http://www.falun.se/www/falun/omv.nsf/doc/E5A7C722355999D
AC125765D00573B80 . 

 
§129. Rapport från 
kongressen 

 
Gunnar Trued rapporterade från förbundets kongress i 
Jönköping 11-13 juni. Redovisning av fattade beslut mm finns i 
Veteranens webbupplaga http://www.veteranen.se/ . 

 
§130. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand redovisade föreningens ekonomiska läge. 

 
§131. 
Halvårsbudget från 
kommittéerna 

 
Redovisning har inkommit från ungefär hälften av 
kommittéerna. Övriga kommittéer uppmanas att snarast skicka 
in budgetförslag till Gunnar Trued och Bengt Ahlstrand. 
Genomgång görs vid nästa styrelsesammanträde. 
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§132. Blanketter 
och reglementen 

Styrelsen beslöt att skjuta frågan till nästa 

styrelsesammanträde. 

 
§133. Övriga frågor 

 

 Styrelsen beslöt att Gunnar Trued ansvarar för mötet 
med verksamhetsansvariga den 17 september i stället 
för Ann Lagerby. 

 Styrelsen beslöt att ge de webbansvariga i uppdrag att 

för föreningens räkning öppna och underhålla en 
Facebook-sida. 

 Styrelsen beslöt att i förmötet med PRO inför 

utfrågningen av kommunpolitiker deltar Gunnar Trued 
och Ann Lagerby. 

 
§134. Mötet 
avslutas 

 
Gunnar Trued avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Margareta Nissby 
  Ordförande             


