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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 10 november 
2014. 
Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, 
Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson och Bo Bävertoft samt Annli Andersson (§§198-201). 
 

 
§198 Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§199 Dagordningen 

 
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med vissa justeringar 

och tillägg. 
 
§200 Val av justerare 

 
Margareta Nissby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§201 
Valberedningens 
arbete 

 
Läget gicks igenom. 19 november kommer valberedningen att 
sammanträffa med kommittéernas verksamhetsansvariga och del av 
styrelsen för fortsatt genomgång. 

 
§202 Föregående 
protokoll 

 
Styrelsen beslöt att föregående protokoll lades till handlingarna med 
ändringen i §190 att det extra månadsmötet kommer att äga rum den 
27 november. 

 
§203 Minnes-
anteckningar från 
kommittéerna 

 
Minnesanteckningar har inkommit från några kommittéer. Gunnar Trued 
tar vid mötet den 19 november upp saken med de 
verksamhetsansvariga och förklarar att det inte behöver vara 
några ”märkvärdiga” minnesanteckningar och att det inte handlar om 
att styrelsen vill ”kontrollera” utan om att ha en viss kännedom om vad 
som händer. 

 
§204 Åtgärdslistan 

 
Punkten flyttades till Övriga frågor. 

 
§205 Ekonomirapport 

 
Bengt Ahlstrand rapporterade det ekonomiska läget. Beträffande 
Restaurangchansen har endast 67 personer betalt för sina häften, cirka 
30 återstår. 

 
§206 Värvningsbrev 

 
Gunnar Trued redovisade förslag till brev, se bilaga. Styrelsen beslöt 

att breven skickas i början av januari. 
 
§207 Medlemmar 
som lämnat 
föreningen 

 
Ann Lagerby och Gunnar Trued har ringt till 19 personer som lämnat 
föreningen och intervjuat dem om orsaken. Vanliga orsaker var att den 
50%-iga SJ-rabatten har upphört, att de känner sig unga och vill ut och 
resa. Inga egentligt negativa omdömen om föreningen framfördes.  

 
§208 Klockslag för 
möte med nya 
medlemmar 

 
Förslag hade framförts att möte med nya medlemmar borde förläggas 
till kvällstid eftersom många av dem kan förväntas vara upptagna på 
dagen. Styrelsen beslöt att nästa möte med nya medlemmar ska 

förläggas till kvällen med start 18.00. 
 
§209 Gratis 
styrketräning för 90-
åringar 

 
Ett gym i staden har kontaktat föreningen, de vill inbjuda personer över 
90 år till en gratis testverksamhet för att (förhoppningsvis) visa att det 
är nyttigt även för personer i den åldern att styrketräna. De ville ha vår 
hjälp att nå dessa personer (se bilaga). Diskuterades detta med hänsyn 
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till tidigare fattade beslut om vad som kan nämnas i gruppmejl mm. 
Beslöt styrelsen att delegera till Gunnar Trued att fatta beslut i frågan 
sedan han pratat med gymägaren. 

 
§210 Regler för resor 
och PM för resor 

 
Beslöt styrelsen att fastställa PM för resekommitténs arbete, daterad 

2014-10-19, och Arbetsbeskrivning för resekommittén ,daterad 2014-
10-08. 

 
§211 Anmälningar till 
resor via 
webbformulär 

 
Bo Bävertoft redovisade vad arbetsgruppen hittills åstadkommit. 
Gunnar Trued pratar med expeditionspersonalen för att inhämta deras 
synpunkter.  

 
§212 Seniormässan 

 
De medverkande rapporterade ett förhållandevis stort intresse och att 
flera besökare övervägde att bli medlemmar. 

 
§213 Eldsjäl 

 
Folkspel, som driver Bingolotto, arrangerar varje år en Eldsjälsgala. Så 
här beskriver de avsikten:  
”Med sin brinnande passion och djupa personliga engagemang stöttar 
och inspirerar föreningslivets outtröttliga eldsjälar dagligen 
medlemmarna sina respektive föreningar. Det är något som verkligen 
är värt att hyllas. Och vi gör det i den årliga festkvällen vi kallar 
Eldsjälsgalan. Det är kvällen då vi alla ställer oss upp och ger dem det 
erkännande de verkligen förtjänar.” 

Styrelsen, exklusive Gun Eriksson, har nominerat Gun som årets 
eldsjäl för hennes mångåriga och drivande arbete inom Väntjänsten 
med bland annat Kafé Björken. 

 
§214 Väntjänsten 

 
Gun Eriksson redovisade att det finns mycket konkurrerande 
verksamhet på lördagarna varför antalet besökare på Kafé Björken har 
minskat något. 
 
Gun Eriksson redovisade att kommunens biståndshandläggare och 
även anhöriga till äldre personer ”kräver” att väntjänsten ska ställa upp 
med stöd. Gunnar Trued tar upp frågan med kommunen på nästa KPR-
möte. 
 
Vid kommunens kvalitetsvecka behövs en manlig deltagare i vår 
monter. 

 
§215 Bildspel på 
webben 

 
Arbetsgruppen har avlämnat en slutrapport, se bilaga. Efter diskussion 
framkom att det kan vara lämpligt att minska antalet bilder i bildspelet 
och förlänga visningstiden för varje bild. 

 
§216 Enkätsvar från 
medlemmar 

 
Gunnar Trued redovisade enkätsvaren. 

 
§217 Budgetarbetet 

 
Bengt Ahlstrand redovisade ett preliminärt, ej komplett, utkast till 

budget. 
 
§218 Befattnings-
beskrivningar 

 
Gunnar Trued stöter på de kommittéer som ännu inte kommit med 
något. 

 
§219 Mejlet från 

 
Det brev som tidigare redovisats var en uppmaning till föreningarna att 
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förbundet om PUL vara försiktig med att lämna ut personuppgifter på webben mm och 
handlade inte om förbundets eget agerande. Gunnar Trued har framför 
synpunkter till förbundet om telefonuppringningar från Eon och 
epostreklam. 

 
§220 Övriga frågor 

 

 Hos vissa andra föreningar redovisas namn på nya medlemmar 
i deras medlemsblad. Styrelsen beslöt att vi gör så from 2015-1. 

 Styrelsen beslöt att förtydliga årsmötets beslut om 

medlemsavgiftens storlek så att medlemsavgift även för 
vänmedlem för 2015 är 100 kr. 

 Rutiner för introduktion av nya medlemmar tas upp efter 
distriktets möte den 14 november. 

 Ska vi ha en kaffemaskin på expeditionen? Gunnar Trued pratar 
med expeditionspersonalen. 

 Nya stadgar. Styrelsen beslöt att dessa ska läggas ut på 

webben och kunna hämtas i utskrivet skick på expeditionen. 
 Margareta Nissby påtalade att enligt tidigare beslut ska vår 

webbadress alltid anges i våra annonser. 

 Vid mötet med de fyra stora föreningarna berättade Järfälla att 
de har en telefonsvarare dit man kan ringa och lyssna på ett 
inpratat meddelande om aktuella aktiviteter i deras förening. Är 
det något för oss? Bo Bävertoft tar kontakt med dem för att ta 
reda på hur många som ringer. 

 Resan till SPF Borlänges månadsmöte 11 november. Vi samlas 
på expeditionen kl 13.15. 

 Styrelsen beslöt att acceptera Sahlanders offert på tryckning 

av SPF-Nytt 2015 (max 101.000 för fyra nr). 
 
§221 Mötet avslutas. 

 
Gunnar Trued avslutade mötet. 

 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Margareta Nissby 
  Ordförande             


