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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 8 september 2014. 

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

 
§149. 
Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§150. 
Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§151. Val av 
justerare 

 
Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§152. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§153. 
Ekonomirapport 

 
Bengt Ahlstrand redovisade föreningens ekonomiska läge. 
Resultat 183 235 kr. På sammanträdet 2014-08-11, § 143 fick 
Bengt Ahlstrand i uppdrag att ta fram en resultatrapport där 
föreningens ekonomi och Resekommitténs ekonomi skulle 
särredovisas. Detta går inte i nuläget. 
 

 
§154. Utvärdering 
utfrågningen av 
politikerna 

 
Både SPF och PRO är nöjd med utfrågningen av våra lokala 
politiker. Intrycket är att de försöker förstå pensionärernas behov. 

 
§155. Utvärdering 
Jubileumskonser-
ten 

 
Jubileumskonserten blev en succé. 453 betalande exkl kören. 
Alla som kom fick plats i Kristinehallen. En bra marknadsföring 
var att presentera föreningens många olika verksamheter. 
Kollekten som togs in delades mellan Falu Evergreen och SPF-
kören. Gunnar Trued redovisar det ekonomiska resultatet när 
fakturorna kommit in. Gunnar Trued riktar också ett tack till alla 
som hjälpt till under arrangemanget. 

 
§156. Rapport från 
SF4-gruppen 

 
Gunnar Trued delar ut utkast till ”Hur driva en stor 
förening”, ”Krav på förändringar gällande hemsidan” samt ”Hur 
arbeta med äldrepolitiska frågor”. SF4-projektet ska vara klart 
under året och avrapporteras 2015-01-31 vid ett möte med SPF 
Järfälla, Eskilstuna och Nyköping. 
Beslut: Styrelsen återkommer till Gunnar Trued med synpunkter 

på utkasten. 
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§157. Dagordning 

Rankhyttan 

 

Genomgång förslag till dagordning inför mötet på Rankhyttan 
med styrelsen och verksamhetsansvariga. 
Kallelse har skickats ut. 18 personer är anmälda. 
Beslut: Dagordningen godkändes 

 

§158. Intresse för 
sommaraktiviteter 

 

Det är viktigt att ha någon/några aktiviteter även under 
sommaren. Gäller lite äldre som inte kommer ut. 
Denna punkt kommer upp vid mötet i Rankhyttan med 
verksamhetsansvariga. 

 

§159. Ansökan om 
namnbyte 

 

Gunnar Trued har översänt en formell begäran via distriktet till 
förbundet om byte av namn till SPF Falun. 

 

§160. Restaurang-
chansen 

 

SPF har erbjudits att sälja häftet Restaurangchansen. Häftet 
innehåller ca 40 olika matställen i Falun och Borlänge. Går två 
personer ut och äter, betalar man endast för en person. Häftet 
innehåller även erbjudanden om att handla i olika affärer och få 
20 till 50 % rabatt. Man köper häftet för 220 kronor. 110 kronor 
tillfaller SPF. 
Beslut: Gruppmail till medlemmarna samt reklam på 

månadsmötet för att höra om intresse finns för detta erbjudande. 
 

§161. 
Valberedningen 

 

Valberedningen (Annli Andersson, Britt Thuresson och Bo 
Holmkvist) behöver få fram vilka platser som blir vakanta till 
styrelsen, verksamhetsansvariga, revisorer och KPR-
representanter. 
Denna punkt kommer upp vid mötet i Rankhyttan med 
verksamhetsansvariga. 

 

§162. Anmälan till 
evenemang via 
datorn 

 

Gunnar Trued visar en blankett från SPF Järfälla. På sikt bör 
möjlighet finnas för medlemmarna att anmäla sig via datorn till 
olika evenemang i SPFs regi. 

 

§163 Principbeslut 
reklam för icke 
SPF-arrangemang 

 

Styrelsen har vi ett flertal tillfällen diskuterat policy för gruppmail. 
Beslut: Gruppmail ska enbart innehåll information om 
föreningens egna arrangemang. 

 

§164. Övriga frågor 
 

Befattningsbeskrivningar 
Beslut: Verksamhetsansvariga ska komma in med ett förslag på 

befattningsbeskrivning till styrelsen. 
Fakturor 
Beslut: Alla fakturor ska vara adresserade till SPF Falubygden 
Trotzgatan 35, Falun och till den person som ska attestera inte till 
enskild persons hemadress. 
Alla artiklar som ska in i en tidning skickas till Margareta Nissby 
som ansvarar för kontakterna med tidningen. Detta för att få 
enhetligt utformade artiklar. 

 
§165. Mötet 

 
Gunnar Trued avslutade sammanträdet 
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avslutas 

 
 
 
 
Birgitta Wallman 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Gun Eriksson 

  Ordförande             


