
Underlags-/bakgrundsmaterial inför SPF Falubygdens 

styrelsesammanträde 140310 

§1. Rapport från de fyra stora. 

När vår förre ordförande Karin Michols hade varit på distriktets konferens för ordföranden och vice 

ordföranden i distriktets föreningar brukade hon rapportera att ”Det ger inte så mycket, vår förening 

med 2000 medlemmar har andra problem och frågeställningar än vad distriktets övriga, avsevärt 

mindre, föreningar har”. 

Detta föranledde styrelsen att ta initiativ till ett samarbete med de tre andra SPF-föreningar (Kvarnen 

Järfälla, Eskilstuna och Nyköping) som har mer än 2000 medlemmar för att tillsammans med dessa 

försöka utveckla vår förening. De fyra föreningarna beslöt att söka medel från förbundet för att driva 

ett sådant projekt. Av äskade 50.000 kr fick vi 25.000 kr (gemensamt till alla fyra föreningarna). 

Se bilaga ”140108 Projektansökan – stora föreningar i samverkan” och ”140213 Besked om bidrag till 

utvecklingsprojekt, 2014, omgång 4.eml”. 

Vi har hittills haft tre möten, 131008, 131122 och 140303, se bifogade minnesanteckningar (om 

minnesanteckningarna 140303 blir klara) och sammanställning om de olika föreningarna ”SF4 

Föreningsfakta.xlsx”. 

§6. Val av övriga funktionärer. 

Årsmötet valde styrelse, revisorer, sammankallande i kommittéer, KPR-representanter, valberedning 

och valberedningsberedare och delegerade till styrelsen att utse övriga funktionärer. 

Valberedningens förslag till dessa biläggs ”140218 Valberedningens förslag.pdf”. 

§7 Remiss stadgar och namnändring. 

Stadgeförslaget går att finna på föreningens webbplats, klicka på ”remiss nya stadgar” i 

vänsterspalten. Förslaget behandlas vid styrelsesammanträdet 140127, se utdrag ur protokoll: 

 
§21. Våra nya 
stadgar - remiss 

 
Det av förbundet utsända materialet diskuterades. Styrelsen beslöt 

att ge ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att vid möte med 
distriktsstyrelsen framföra föreningen uppfattning att avgifterna bör 
tas in av föreningarna och inte förbundet och att för att vara 
berättigad att bli medlem i förbundet ska man uppbära pension av 
något slag. 

Därefter på styrelsesammanträdet 140205, se utdrag ur protokoll: 

 
§32. Remissen på 
stadgeförslag 

 
Karin Michols och Kerstin Stafås har deltagit i distriktets möte för att 
diskutera stadgeförslaget. Kerstin Stafås refererade diskussionerna 
på mötet där enighet rådde att man inte ville ha central uppbörd och 
inte att även icke-pensionärer ska kunna bli medlemmar. Kopia av 
distriktets yttrande kommer att skickas till vår förening. 

 



§12. Kören Vuxenskolan. Finansiering. 

I budgeten för 2013 avsattes 20.000 kr för körens verksamhet. Vid upprepade tillfällen har det 

ifrågasatts att föreningen står för alla kostnader beträffande kören medan andra kurser/studiecirklar 

eller friskvårdsaktiviteter står för sina kostnader själva. Medlemmar har ansett att detta är orättvist. 

Vid styrelsesammanträdet 131007 behandlades frågan: 

 
§127. Körens 
ställning och 
finansiering 

 
Diskuterades körens ställning och förhållande till vuxenskolan 
(studiecirkel) och finansiering. Beslöt styrelsen att ge Pia Ekström i 

uppdrag att utreda frågan med Vuxenskolan. 

 

Vid styrelsesammanträdet 131111: 

 
§143. Rapporter 

 
Studiekommittén: Pia Ekström rapporterade från diskussioner med 
Studieförbundet Vuxenskolan angående körens finansiering (§127). 
Verksamheten betraktas inte som studiecirkel utan som ”annan 
verksamhet”. SV är villiga att komma till styrelsen och berätta om 
avgifter mm. Styrelsen beslöt att inbjuda dem till styrelsemötet den 
9 december.  

 

Vid styrelsesammanträdet 131209: 

 
 §163.   Representanter från Vuxenskolan informerar. 

Anna Hagland vikarierar för Lowisa Bergqvist vid Vuxenskolan Falun. 

Karin Örjes Vuxenskolan-avdelningschef med placering vid huvudkontoret i Borlänge. 

Karin presenterade olika exempel på studieverksamheter .STUDIECIRKLAR med högst 

12 medlemmar, ANNAN KURSVERKSAMHET med större antal medlemmar typ 

SPF-kören, samt ”EN TEMAKVÄLL”.Allt med olika stadsbidrag 

FOLKBILDNING för individens behov är temat. Man arbetar med 4 uppdrag. 

1.Människor i utsatta situationer. 2. Engagerade människor. 3. Äldres livskvalit'e. 

4. Personer med funktionsnedsättning. 

Karin Michols tackar för en bra genomgång. 

Vid styrelsesammanträdet 140127: 

 
§20. Inför årsmötet 

 
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan om förslag till avgift för 

körmedlemmar till nästa styrelsesammanträde. 

 

Vid styrelsesammanträdet 140205: 

 
§29. Avgift för 
körmedlemmar 

 
Diskuterades körens finansiering. Frågan har tidigare diskuterats på 
styrelsemöten under hösten 2013 eftersom den budgeterade 
kostnaden 20000 kr hade påtalats vara orimligt hög i förhållande till 
föreningens övriga kursverksamheter. I uppföljningen av 2013 års 



verksamhet visade det sig att kostnaden hade ökat till 37000 kr. 
Styrelsen beslöt att i budgetförslaget för 2014 låta ta upp en 

preliminär summa på 20000 kr och föreslå årsmötet att ge styrelsen i 
uppdrag att förhandla med Studieförbundet Vuxenskolan att de tar 
hand om verksamheten och delvis finansierar den med avgifter från 
kördeltagarna och med ett mindre bidrag från föreningen. 

 

Frågan bör snarast behandlas eftersom verksamheten för närvarande fortsätter som under 

föregående år och pengarna ”tickar iväg”. 

§13. Lilltorpet. Vara eller inte vara! 

Förbundet har tidigare ”drivit” att alla föreningar ska vara verksamma med utåtriktade aktiviteter 

under en vecka i september för att därigenom rikta uppmärksamhet på SPF och rekrytera nya 

medlemmar. Vår förening har haft vissa aktiviteter under denna vecka varav Lilltorpsdagen varit den 

mest omfattande. Den har bestått av bland annat mannekänguppvisning (med kläder från affären 

Seniorshopen), musik av orkester (oftast Falu Evergreen), promenadslinga, blodtryckskontroll. 

Det har dels visat sig att nästan alla som kommit till Lilltorpsdagen redan varit medlemmar, någon 

effekt som nyrekrytering har den alltså inte haft, och dels att det har påtalats att Lilltorpet ligger 

ocentralt och att det är svårt att ta sig dit. Under 2012 ersattes dagen av en mannekänguppvisning i 

en central lokal, vilket blev positivt eller negativt, beroende på hur man ser det – det kom så många 

besökare att de inte fick plats och blev irriterade. 

Det har varit oklart vem som egentligen är ansvarig för Lilltorpsdagen men Friskvårdskommittén har 

åtagit sig de praktiska arrangemangen. 

Frågan om föreningen ska återgå till en Lilltorpsdag eller inleda höstens aktiviteter på något annat 

sätt har diskuterats under ett flertal styrelsesammanträden under 2013 (sannolikt den mest 

debatterade frågan av alla under året).  

130408: 

§ 55.   ¨Lilltorpsdagen¨eller annan aktivitet i höst. 

            Diskussionen lutade åt annan aktivitet. Friskvårdskommitte¨n diskuterar ärendet på sitt 

nästa möte. Hans  Thors fick i uppdrag att undersöka möjligheten att hyra Magasinet  Ett 

förslag. 

 

130520: 

 
§70. ”Lilltorpsdagen” 

 
Hans Thors redovisade att Friskvårdskommittén undersökt olika 
alternativ till lokal: Lilltorpet 1000 kr, Magasinet 11450 kr, 
Lugnetkyrkan cirka 11000 kr (110 kr/person inklusive kaffe och kaka), 
Folkets Hus 3000 kr. Friskvårdskommittén arbetar vidare med frågan. 

 

130617: 



 
§86. ”Lilltorpsdagen” 

 
Hans Thors redovisade läget beträffande olika lokaler och kostnader 
mm. Styrelsen beslöt att göra ett års paus med detta arrangemang, 
dvs någon ”Lilltorpsdag” arrangeras inte under 2013. 

 

§14. Ev. möte med Gahnshag och PRO. 

Falu Evergreens med bland andra Hans Thors och Stig Oskar Hellberg spelar förhållandevis ofta för 

andra SPF-föreningar i Dalarna och får därigenom en viss inblick i hur de föreningarnas möten. De 

redovisade att i Avesta bjuder Avesta kommun in alla pensionärer oavsett förening till en 

informationsdag med kaffe där ledande företrädare för kommunen (jag tror att det är kommunalråd 

plus en tjänsteman) informerar om aktuella frågor i kommunen.  Förslag har framförts att vår 

förening skulle initiera något liknande i Falun. 

I höstas skrev kommunalrådet Johnny Gahnshag på sin Facebook-sida att han hade haft ett möte 

med ordförandena för de olika PRO-föreningarna i kommunen. Carl Ström på Svensk Näringsliv 

replikerade då med en fråga om motsvarande träff även hålls för övriga pensionärsorganisationer 

vilket Gahnshag naturligvis svarade ja på och bollade över till mig (Bo Bävertoft) eftersom han visste 

att jag var sk ”vän” till honom på Facebook och därmed läser vad han skriver. 

Frågan togs upp i styrelsesammanträdet 131007: 

 
§130. Information 
från Falu kommun 

  
Falu kommun har haft ett informationsmöte för ordförandena i de sex 
PRO-föreningar som finns inom kommunen. När Johnny Gahnshag 
skrev om detta på sin Facebook-sida kom en fråga om motsvarande 
information ges till övriga pensionärsorganisationer varvid Johnny 
Gahnshag svarade att de var välkomna även de. Diskuterades 
frågan. Beslöt styrelsen att ge ordföranden i uppdrag att kontakta 
kommunen och föreslå att kommunen bjuder in till ett 
informationsmöte om kommunens verksamhet för alla pensionärer, 
oavsett föreningstillhörighet, efter förebild från Avesta kommun där 
detta har varit mycket uppskattat (471 pensionärer deltog).  

 

Vid styrelsesammanträdet 140113: 

 
§5. Inkomna 
skrivelser 

 
Karin Michols redovisade en skrivelse från föreningen till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (se bilaga) och rapporterade att 
hon av honom fått ett positivt svar. 

 

Se Karins brev som bilaga. 

Avsikten från föreningens sida har alltså inte varit att kommunalrådet ska komma som representant 

för ett av de olika partierna utan som representant för kommunen.  


