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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 6 oktober 2014. 
Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, 
Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson och Bo Bävertoft samt Annli Andersson (§166-169). 
 

 
§166 Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§167 Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa justeringar och tillägg. 

 
§168 Val av justerare 

 
Ann Lagerby valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§169 
Valberedningens 
arbete 

 
Valberedningens sammansättning: Bo Holmqvist har avsagt sig 
uppdraget, Britt Thureson ingår men var förhindrad att närvara vid 
dagens sammanträde. Annli Andersson avser att, med anledning av 
Stig Oskar Hellbergs stora kontaktnät, kontakta honom för att få honom 
att engagera sig i valberedningens arbete även i år. 
 
Vakanta poster i styrelsen: Margareta Nissby och Ann Lagerby 
meddelade att de inte ställer upp för omval. 
 
Verksamhetsansvariga: Hans Thors har aviserat att han inte ställer upp 
för omval som verksamhetsansvarig för Friskvårdskommittén. 
 
Patientråden: Ingvar Mårtensson har meddelat att han har avgått som 
sammankallande för Patientråden (men kvarstår som i Tiskens 
patientråd). 
 
Resekommittén: Lars Jalkevik har under året tillträtt som adjungerad i 
Resekommittén. 
 
Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att de funktionärer som väljs vid 

årsmötet (med undantag för styrelsens ordförande) i fortsättningen väljs 
på två år, varvid hälften (för att få spridning, dvs kontinuitet) väljs på 
endast ett år vid kommande årsmöte. 

 
§170 Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslöt att föregående protokoll lades till handlingarna med 

ändringen i §159 att det föreslagna namnet ska vara SPF Seniorerna 
Falun. 
 
Styrelsen påtalade för sekreteraren att det är lämpligt att, vid 
utsändandet av protokollen, i missivskrivelsen nämna om sådana 
beslut, som innebär att verksamhetsansvariga och andra ges vissa 
uppdrag, så att dessa blir uppmärksammade på detta. 

 
§171 Minnes-
anteckningar från 
mötet med 
verksamhets-
ansvariga i 
Rankhyttan 

 
Gunnar Trued konstaterade att det var ett bra möte. 
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§172 Minnes-
anteckningar från 
kommittéernas möten 

Styrelsen har tidigare beslutat att minnesanteckningar från 
kommittéernas möten ska tillställas ordföranden, sekreteraren och 
expeditionen för att samlas i en pärm på expeditionen och läggas ut på 
föreningens webbplats under ”Styrelsen internt”. Gunnar Trued 
rapporterade att detta ännu inte fungerar helt och hållet och att han 
avser att skicka brev till verksamhetsansvariga för att påminna dem. 
 
Styrelsen beslöt att de som får protokollen från styrelsesammanträden 

(verksamhetsansvariga m fl) ska ha tillgång till lösenordet för att läsa 
det som finns på vår webbplats under ”Styrelsen internt”. 

 
§173 Principer för 
justering av protokoll 

 
Nuvarande rutin för protokoll är att när sekreteraren har skrivit 
protokollet skickas de med epost till de båda justerarna, när dessa har 
sagt att de accepterar protokollet skickas det omedelbart ut till 
mottagarna med kommentaren att protokollet ännu inte är formellt 
justerat men justerarna har gett klartecken. 
 
Det kan dock senare, tex vid nästa styrelsesammanträde, hända att 
någon annan styrelseledamot har hittat en felaktighet i protokollet, som 
justerarna inte uppmärksammat. Styrelsen beslöt att i sådana fall skall 

detta kommenteras i protokollet från det efterkommande sammanträdet 
i samband med att föregående sammanträdes protokoll läggs till 
handlingarna (se §170 ovan som exempel). 

 
§174 Rapport från 
distriktets 
utbildningar för 
styrelseledamöter 

 
Gunnar Trued, Ann Lagerby och Bo Bävertoft har deltagit i två 
utbildningar för styrelseledamöter (en i våras och en den 25 
september). Gunnar Trued rapporterade från mötet och visade 
material, lämpat för vidare studium i föreningsstyrelserna 
(http://www.spf.se/intra_subPage1.asp?nodeid=64934 ). Styrelsen 
beslöt att den 3 november 13.00 anordna ett möte för styrelsen för att 
dels bearbeta detta material och dels vidareutveckla föreningens 
verksamhetsplan inför 2015 (verksamhetsplan för 2014 bilägges). 

 
§175 Åtgärdslista 

 
Vid distriktets utbildningsdagar (se §174) påtalades att det är lämpligt 
att efter styrelsemöten upprätta en åtgärdslista som sammanfattar vad 
som har beslutats ska utföras, vem som ska utför det och när det ska 
vara utfört och att man på listan därefter antecknar när de olika 
uppdragen är utförda. 

 
§176 Ekonomirapport 

 
Bengt Ahlstrand redovisade: 

 Behållningen den 5 oktober var 281970 kr. 

 Förberedelser pågår för att nästa år kunna föra separat 
bokföring för Resekommitténs verksamhet. 

 26 nya medlemmar samt 2 vänmedlemmar har inkommit under 
september månad, vilket innebär att det totala medlemsantalet 
den 30 september var 2182 st. 

 
Diskuterades pappers- respektive e-fakturor från Telia, hyresvärden m 
fl. För närvarande får vi pappersfakturor, Telia har aviserat att de 
kommer att ta ut en avgift för pappersfakturor i fortsättningen. 
Styrelsen beslöt att ge Bengt Ahlstrand att utreda frågan och 

återkomma till styrelsen med förslag till beslut vid nästa 
styrelsesammanträde. 

http://www.spf.se/intra_subPage1.asp?nodeid=64934
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Diskuterades risken för förväxling av originalfaktura och kopia av 
faktura. Styrelsen beslöt att ge Expeditionskommittén i uppdrag att 

införskaffa en stämpel med texten ”Kopia” som används så snart som 
en kopia av faktura tas och att Gunnar Trued pratar med 
Expeditionskommittén om detta. 

 
§177 Jubileums-
konserten 

 
Gunnar Trued rapporterade om konsertens ekonomiska utfall: 
Inkomster 22670 kr, utgifter 29942 kr, förlust 7272 kr. Kollekten, som 
delades av Falu Evergreen och kören innebar 3800 för vardera parten 
som kören kan disponera efter behov. 
 
Gunnar Trued rapporterade att han har varit i kontakt med kommunen 
angående evenemangsbidrag, det visade sig att det var krångligt att 
söka och att ansökan ska vara inkommen i god tid före evenemanget 
vilket resulterade i att vi inget får. 

 
§178 
Restaurangchansen 

 
100 häften är sålda men vi behöver bara betala för 96. 

 
§179 Medlemmar 
som lämnat 
föreningen 

 
Bo Bävertoft hade inför mötet skickat ut en sammanställning över 
medlemsantalets förändring under några år (se bilaga), under 2014 har 
89 medlemmar gått ur föreningen vilket är ungefär dubbelt så många 
som tidigare år. Diskuterades anledningarna till detta och vad vi gör åt 
saken.  
 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued och Ann Lagerby ringer till ”unga” 
medlemmar som gått ur föreningen, inte för att uppmana dem att 
återigen bli medlemmar utan för att efterhöra varför de gått ur så att vi, 
om det beror på föreningens aktiviteter eller icke-aktiviteter, kan ha det 
som underlag vid planering av föreningens fortsatta verksamhet. 
(”Unga” innebär att de inte ringer till personer där man kan anta att 
utträdet beror på alltför hög ålder).  

 
§180 Anmälningar till 
resor 

 
Gunnar Trued rapporterade att han blivit kontaktad av en medlem som 
var irriterad över att resan till Don Giovanni-föreställningen i princip var 
fullbokad när SPF-Nytt kom ut eftersom den dessförinnan hade 
annonserat i gruppmejl och på föreningens webbplats (anledningen till 
detta var att resan kom till med kort varsel, att det var kort tidsrymd till 
biljetterna skulle betalas och att Resekommittén därför var orolig för att 
inte kunna fylla platserna – alternativet skulle ha varit att inte anordna 
resan). 
 
Styrelsen beslöt att i liknande fall, dvs hastigt påkomna resor med kort 
tid, ska det i SPF-Nytt tydligt anges att resan har varit utannonserad 
tidigare på gruppmejl och på föreningens webbplats. 
 
Diskuterades möjligheten att på föreningens webbplats och i gruppmejl 
lägga ut formulär på vilket medlemmarna kan anmäla sig till aktiviteter 
som fordrar anmälan, dvs resor och studiebesök. Påtalades det 
värdefulla i att sådana möjligheter skapas, bland annat för att minska 
arbetsbelastningen för expeditionspersonalen, men även principen om 
att alla ska ha samma möjlighet att anmäla sig snabbt oavsett om man 
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disponerar dator eller ej. 
 
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Bo Bävertoft 

(sammankallande), Per Börjesson, Lisbeth Lundin, Maud Nilsson och 
Ingalill Bergvall och ytterligare någon/några från Expeditions- och 
Resekommittéerna om Lisbeth och Ingalill så vill. Arbetsgruppen får i 
uppgift att utreda frågan och till nästa styrelsesammanträde lämna 
förslag till beslut. 

 
§181 Seniormässan 

 
Den 23-24 oktober arrangeras en seniormässa på Lugnet där distriktet 
har en monter. Vår förening bemannar montern den 24 oktober, 
personer för detta är inbokade. 
 
Styrelsen beslöt att vi skickar ut ett gruppmejl och påminner 

medlemmarna om mässan. Se 
http://www.falun.se/www/falun/omv.nsf/V-
bild/B3914921DF5B8651C1257D4F004020DD/$FILE/v%202%20Kvalit
etsveckan%20program%20ht%202014.pdf  

 
§182 Kommunens 
kvalitetsvecka 

 
Gun Eriksson informerade om kvalitetsveckan och ansvara för 
föreningens deltagande. 

 
§183 Bildspel på 
webben 

 
Diskuterades ett eventuellt anordnande av ett bildspel att placera 
överst på vår webbplats förstasida (där vi hittills har haft en bild på 
expeditionslokalens hus) där kortfattad information ges om föreningens 
verksamhet. Styrelsen beslöt att ge Bo Bävertoft, Per Börjesson och 

Birgitta Wallman i uppdrag att utreda frågan och återkomma med ett 
förslag till nästa styrelsesammanträde. 

 
§184 Enkät 

 
Diskuterades ett förslag att via en enkät (utkast till en sådan, se bilaga) 
efterhöra medlemmarnas synpunkter på föreningens verksamhet. 
Styrelsen beslöt att sekreteraren skickar utkastet till 

styrelseledamöterna 
(https://docs.google.com/forms/d/1KjwtHlhoe0SRGaQw3lFKi9u2OhFab
cvE5lasotTQKhA/viewform ) och att dessa kommer in med synpunkter 
och förslag till förbättringar inför nästa styrelsesammanträde. Då bör 
Gunnar och Ann kunna veta mer om orsakerna till att många 
medlemmar just i år begärt utträde.   

 
§185 Budgetarbetet 

 
Verksamhetsansvariga har ombetts komma in med äskanden. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued stöter på dem så att material finns 
vid nästa styrelsesammanträde. 

 
§186 Befattnings-
beskrivningar 

 
Verksamhetsansvariga har ombetts komma in med förslag till 
befattningsbeskrivningar för sina områden, bland annat för att 
valberedningen ska kunna hänvisa till dessa när det gäller att finna 
ersättare till verksamhetsansvariga som avgår. Endast tre har 
inkommit. Styrelsen beslöt att Gunnar Trued stöter på dem så att 
material finns vid nästa styrelsesammanträde. 

 
§187 Fotografier och 
ID 

 
Förslag har framförts att fotografier på styrelsen ska finnas på 
föreningens webbplats. Samma sak för Väntjänstens medlemmar, 
dessa skulle även ha någon form av ”ID-kort” i form av namnbricka 

http://www.falun.se/www/falun/omv.nsf/V-bild/B3914921DF5B8651C1257D4F004020DD/$FILE/v%202%20Kvalitetsveckan%20program%20ht%202014.pdf
http://www.falun.se/www/falun/omv.nsf/V-bild/B3914921DF5B8651C1257D4F004020DD/$FILE/v%202%20Kvalitetsveckan%20program%20ht%202014.pdf
http://www.falun.se/www/falun/omv.nsf/V-bild/B3914921DF5B8651C1257D4F004020DD/$FILE/v%202%20Kvalitetsveckan%20program%20ht%202014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1KjwtHlhoe0SRGaQw3lFKi9u2OhFabcvE5lasotTQKhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KjwtHlhoe0SRGaQw3lFKi9u2OhFabcvE5lasotTQKhA/viewform
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med bild. Styrelsen beslöt att Gunnar Trued frågar Maud Nilsson om 

hon kan åstadkomma namnskyltar till styrelsen och 
verksamhetsansvariga och att i övrigt genomföra detta efter det 
kommande årsmötet. 

 
§188 Mejl från 
förbundet 

 
Under sommaren har klagomål kommit från medlemmar som dels har 
blivit uppringda på NIX-registrerad telefon och dels fått epost med 
reklam från rederi, där adressuppgifterna har lämnats ut av förbundet. 
 
Ett otydligt brev har kommit från förbundet som distriktet 
vidarebefordrat till föreningarna. Brevet kan möjligen tolkas som att 
förbundet ber om ursäkt för det inträffade och lovar att det inte ska ske 
fortsättningsvis – men i så fall är detta mycket oklart formulerat. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued tar kontakt med förbundet och om 

beskedet inte är tillfredsställande tar kontakt med distriktet så att 
distriktet kan ta upp frågan vid ett planerat möte mellan distriktet och 
förbundet i oktober. 

 
§189 Kommande 
kommittémöten 

 
Diskuterades närvaro av styrelseledamöter vid kommittéerna möten. 

 Trafikkommittén 7 oktober 10.00, Margareta Nissby närvarar. 

 Trafikkommittén 11 november 

 Resekommittén 23 oktober, Bengt Ahlstrand närvarar. 

 Programkommittén 20 oktober 10.00 Gun Eriksson närvarar. 

 Informationskommittén 5 november. 

 
§190 Extra 
månadsmöte 

 
Gunnar Trued rapporterade att Programkommittén planerar ett 
eventuellt extra månadsmöte den 26 november då Per Grundström 
kommer att informera om Resecentrum. 

 
§191 Möteskalendern 

 
För att undvika att möten kolliderar föreslog Gunnar Trued att på 
föreningens webbplats, sidan ”Om SPF Falubygden” införs en kalender 
där samtliga föreningens aktiviteter, exklusive vattengympa etc som 
man måste anmäla sig till i förväg, men inklusive resor och 
studiebesök. 
 
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget och att i den ”vanliga” 

kalendern på föreningens webbplats lägga ut återkommande aktiviteter 
typ stavgång, boule och bowling vid varje tillfälle, tidigare har de bara 
angetts vid vårens och hösten första tillfälle. 

 
§192 Studiebesök 
hos annan förening 

 
Gunnar Trued påtalade att det skulle kunna vara värdfullt att besöka 
någon annan förenings månadsmöte för att se hur de går till – det 
behöver ju inte vara självklart att allt som vår förening är ”bäst”. 
Styrelsen beslöt att den 11 november göra ett sådant besök vid SPF 

Borlänges månadsmöte och att det är angeläget att så många som 
möjligt av styrelsen samt verksamhetsansvarig för Programkommittén 
kan delta. 

 
§193 SPF-Nytt 

 
Styrelsen beslöt att anta det av Informationskommittén avgivna 
förslaget till produktionsplan för 2015. 
 
Diskuterades annonspriser i SPF-Nytt. Styrelsen beslöt att priset för 

2015 ska vara 1400-800-500 kr för hel, halv respektive kvartssida. 
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§194 Möte med nya 
medlemmar 

 
Gunnar Trued påtalade att mötet är flyttat, vilket framgår av 
minnesanteckningarna från mötet i Rankhyttan, till den 20 oktober 
13.30. 
 
Gunnar Trued presenterade upplägget: 

 Gunnar Trued hälsar välkomna, härvid sitter föreningens 
representanter utspridda vid borden. 

 Gunnar Trued kallar fram representanterna för de olika 
kommittéerna att sitta framme vid honom varefter de berättar 
kortfattat om sina respektive kommittéer. 

 Efter avslutad information återgår föreningsrepresentanterna till 
sina platser vid bordet. 

 Kaffekannorna placeras ut vid borden, kaffe serveras och 
samtal om vad de nya medlemmarna förväntar sig uppkommer 
(förhoppningsvis). 

 
Föreningsrepresentanterna har namnbrickor. 
 
Styrelsen beslöt i enlighet med Gunnar Trueds förslag. 

 
§195 Mejlpolicy 

 
Styrelsen har tidigare beslutat att i gruppmejl ska enbart ges 
information om aktiviteter som arrangeras av föreningen. Frågan 
diskuterades återigen, bland annat mot bakgrund av bibliotekets 
Seniorsurf-dag. Styrelsen beslöt att mejlpolicyn ska gälla som tidigare, 
undantag ges för ett ”Tips från IT-väntjänsten” om Seniorsurf. 

 
§196 Gruppmejl 

 
Styrelsen beslöt att utse Per Börjesson som vikarierande 
gruppmejlare. 

 
§197 Mötet avslutas. 

 
Gunnar Trued avslutade mötet. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Ann Lagerby 
  Ordförande             


