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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 11 
augusti 2014. 

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

 

§135. 
Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued. 

 
§136. 
Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§137. Val av 
justerare 

 
Bengt Ahlstrand valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§138. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 
§139 Möte med 
PRO 

 
Gunnar Trued och Ann Lagerby träffar PRO Falun och PRO Vika 
den15 augusti inför mötet med kommunpolitikerna. Samtliga 
partier i kommunfullmäktige har anmält att de kommer. 
Genomgång frågor att ta upp inför utfrågning av politiker den 27 
augusti. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued skriver brev till politikerna 

efter mötet 15 augusti. 
Gruppmail till SPFs medlemmar. 

 
§140. 
Upptaktsmöte 
(Jubileumskonsert) 

 
I år fyller SPF 75 år och SPF Falubygden fyller 35 år. Det firar vi 
med en konsert i Kristinehallen den 31 augusti. Falu Evergreen 
och SPF-kören uppträder. En kort presentation av SPF.s 
kommittér. 
Entré 50 kr. Rappans Catering ansvarar för kaffe och kaka 

Annons i FK, DD och Annonsbladet. Gruppmail till SPFs 
medlemmar. Brev till de som inte har mail. Info till 
verksamhetsansvariga. 
Kostnad: 2100 kr hyra Kristinehallen, 1300 kr hyra matsalen, 500 
kr/tim vaktmästaren. SPFs dirigent 500 kr. 
Gunnar Trued kommer att träffa Kristinehallens vaktmästare och 
Rappans catering. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued söker evenemangsbidrag hos 

kommunen samt att Margareta Nissby ansvarar för information 
kring evenemanget. 

 
§141. 
Verksamhets-
ansvariga 

 
Nytt datum för mötet med verksamhetsansvariga. Onsdag 10 
september kl 09.30 - ca 15.00 på Rankhyttans Herrgård. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued skickar mail till samtliga 

verksamhetsansvariga. 
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§142. 
Föreningssupport 
och uppbörd 
medlemsavgifter 

SPF (Förbundet) har ett avtal med Föreningssupport. 
Föreningssupport skickar ut avier + påminnelse till SPFs 
medlemmar. Kostnad idag för SPF Falubygden är ca 24 000 kr. 
Eventuellt kommer Förbundet att ta kostnaderna i framtiden och 
även ansvara för administrationen. Maud Nilsson får en lista på 
de som inte betalt medlemsavgiften. 
Styrelsen beslöt att avvakta information från Förbundet 

 
§143. Ekonomi 

 
Bengt Ahlstrand redovisar det ekonomiska läget. Beräknat 
resultat ca 191 000 kr 
Styrelsen beslöt att Bengt Ahlstrand får i uppdrag att ta fram en 

resultatrapport där föreningens ekonomi och Resekommitténs 
ekonomi särredovisas. 

 
§ 144. Blanketter 
och reglementen 

 
Genomgång blanketter och reglementen. 
Nedanstående dokument har fastställts av styrelsen 

 Riktlinjer för ansökan om bidrag till kurs eller resa 

 Anvisningar för kostnadsersättning 

 Principer vid uppvaktningar i SPF Falubygden 

 Vad gör verksamhetsansvariga 

 Räkning för kostnader som funktionär inom SPF Falubygden. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued kontaktar ansvarig för 

Resekommittén angående dokumenten Regler för våra resor 
samt PM för Resekommitténs arbete 

 

 
§145. Föreningens 

namn 

 
Vad skall SPF Falubygden heta i samband med centralt byte 
2015-01-01 av namn till SPF Seniorerna? Föreningens byte av 
namn kan ske i samband med årsmötet i februari 2015. 
Styrelsen beslöt att Gunnar Trued gör en formell begäran till 

distriktet om byte av namn. 
 

 
§146. Julfirandet 

 
Endast fem intresseanmälan har inkommit om att fira jul med 
SPF vänner. 
Styrelsen beslöt att inte gå vidare med detta. Gunnar Trued 
kontaktar de som visat intresse samt att information kommer med 
i SPF-Nytt 

 
§147. Övriga frågor 

 

 Styrelsen beslöt att upplagan på nästa SPF-Nytt är 
2 400 

 Styrelsen beslöt att Gun Eriksson kontaktar 

Bjursås- gården och hör om intresse finns att SPF cittra-grupp 
uppträder där. 

 Väntjänstens första möte på Björken är 13 
september kl 14-16 
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§148. Mötet 
avslutas 

 
Gunnar Trued avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
Birgitta Wallman 
Vid protokollet 
  Gunnar Trued             Bengt Ahlstrand 

  Ordförande             


