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Minnesanteckningar förda vid arbetsmöte med styrelsen för SPF Falubygden 
den 3 november 2014. 
Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, 
Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson och Bo Bävertoft. 

 

 Förslag till uppställning av budget för 2015 utdelades för personligt studium. Avsikten 
är att reseverksamheten from 2015 ska få en egen redovisning så att dess kostnader 
särskiljs från föreningens övriga verksamhet. 

 Den 14 november har distriktet en konferens för rekryteringsansvariga, Anna Lagerby 
och Gunnar Trued deltar. 

 Genomgång av material från distriktets inspirationsdag för ordförande och 
sekreterare. 

 Kanske ska vi skaffa en kaffemaskin att stå på expeditionen så att medlemmar som 
kommer på besök kan lägga en slant (10 kr?) och få sig en kopp kaffe? 

 Kanske ska vi i SPF-Nytt redovisa en förteckning över nya medlemmar? 

 Rutinerna kring mottagning av nya medlemmar diskuterades, beslöt vi att hänskjuta 
frågan till ett kommande möte. 

 Sekreteraren skickar med de befattningsbeskrivningar och mötesanteckningar som 
har inkommit från kommittéerna sedan föregående styrelsemöte tillsammans med 
kallelsen till nästa styrelsesammanträde. 

 Diskuterades nuvarande verksamhetsplan och möjliga förändringar i denna. Birgitta 
Wallman och Bo Bävertoft fick i uppgift att ta fram ett förslag. 

 Diskuterades valberedningens uppgift. Kom vi överens om att Gunnar Trued tar 
kontakt med Annli Andersson och föreslår ett möte mellan henne, ordföranden och 
sekreteraren samt sammankallande i kommittéerna för att klara ut vilka personer i 
kommittéerna som är beredda att ställa upp för omval och vilka som behöver 
nybesättas. Förslag till dag 19 november 0930. 

 Diskuterades erfarenheterna av förändringen från en stor styrelse (där de flesta av 
kommittéernas sammankallande ingick) till en liten styrelse. Den allmänna meningen 
verkade vara positiv. Men påpekades att kontakten mellan de olika kommittéerna kan 
ha försvårats. Detta skulle kunna lösas genom att 1-2 gånger per halvår ha ett möte 
med kommittéernas sammankallande och styrelsen där kommittéerna avrapporterar 
sin genomförda och planerade verksamhet. Ett första möte skulle kunna vara i januari. 

 
Vid penna och tangentbord, 
Bo Bävertoft 


