
 

 

 
Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen och 
sammankallande i de olika komittéerna inom SPF Falubygden den  
24 oktober 2013 
Närvarande: 

Allan Magnusson Försäkringsrådgivare 

Bengt Ahlstrand Styrelsen 

Birgitta Lindqvist Styrelsen och Programkommittén 

Bo Bävertoft Styrelsen 

Bodil Skogberg Kulturkommittén 

Elisabet Ottervald Styrelsen och KPR 

Erich Collberg Valberedningen 

Gun Eriksson Styrelsen och Väntjänsten 

Gun Löfdahl Distribution av medlemsbladet 

Hans Thors Styrelsen och Friskvårdskommittén 

Helena Norberg Revisorerna 

Kersti Jungsbo Expeditionskommittén 

Ingalill Bergvall Resekommittén 

Kerstin Stafås Styrelsen 

Margaretha Dunkars Kören 

Margareta Nissby Informationskommittén 

Martin Löfdahl Distribution av medlemsbladet 

Maud Nilsson Medlemsregistret 

Per-Olof Odén Styrelsen 

Pia Ekström Styrelsen och Studiekommittén 

Sören Thunström Revisorerna 

 

 Kerstin Stafås hälsade alla välkomna följt av en kort presentation av de närvarande. 

 KS hälsar från Karin Michols, hon mår efter omständigheterna bra men är väldigt trött. 

 KS om projektet Stora föreningar i samverkan, se bilaga. 

 Diskussion om hur vi blir mer ”synliga” i massmedia mm. Det är lättare att få in 
material i tidningarna för föreningar ”ute i bygderna” där tidningarna har 
lokalredaktörer än vad det är för oss ”centralt” i Falun – men det kan vi inte göra 
något åt. Referat måste lämnas in ”omedelbart”, de måste vara aktuella för att en 
redaktör ska tycka att det är värt att publicera. Vi får inte ge upp om vi inte lyckas få in 
en notis/artikel (eller ens att de hör av sig för det gör de inte), nästa gång kanske det 
går bättre. Det kan vara väldigt slumpmässigt om det lyckas, tidningssidorna ska 
fyllas men har ett visst begränsat utrymme varför det beror mycket på vad det finns 
för annat att fylla sidorna med om vi ska lyckas eller ej. 

 Gun Eriksson har en bra upparbetad kontakt för notiser om Väntjänsten/Kafe Björken, 
det gäller att bygga upp sådana relationer. 

 Vårt medlemsblad bör skickas till tidningarna, dvs DD, DT och gratistidningarna. 

 Om Programkommittén återigen arrangerar ett studiebesök på DD/DT kanske vi i 
detta sammanhang kan skapa en sådan relation med någon där. 

 
Redovisning av grupparbeten: 

 Varför är vi med i SPF? Olika skäl redovisades, slumpen, försäkring, möjlighet att 
påverka i äldrepolitiska frågor, ha kul och trevligt. Ett viktigt motiv kan vara 
direktkontakt med någon bekant som är medlem och som beskriver föreningens 
verksamhet. 

 Det är viktigt när någon bekant har blivit medlem att se till att denna blir engagerad i 
någon verksamhet som föreningen bedriver, gå på månadsmöten, studiecirkel, delta i 



 

 

resor. Blir vederbörande engagerad i en verksamhet kan det sedan bli flera, om inte 
finns risk att vederbörande slutar. Tala om för bekanta att SPF är väldigt aktivt! 

 KPR måste få input från andra i föreningen. 

 Någon person, ej självklart en KPR-medlem men som finns ”centralt” i styrelsen, bör 
utses till talesman i äldrepolitiska frågor – och se till att uttala sig. Detta är särskilt 
viktigt med tanke på att 2014 är ett valår. 

 KPR har fått två remisser om planerat äldreboende – säg till om ni är intresserade av 
att läsa. 

 Annonsering om SPF-aktiviteter – hur gör vi egentligen? 

 Hur förbättra informationen från styrelsen till verksamhetsansvariga och till 
medlemmarna? Utförligare styrelseprotokoll med redovisning av resonemang och inte 
bara besluten. Protokollen på webbplatsen? 

 Skriv i SPF-Nytt om vilka ärenden som har behandlats. 

 Kanske en mindre styrelse där kommittéerna adjungeras till olika styrelsemöten? Och 
med tätare möten. 

 Det är viktigt med succesiv föryngring i styrelse och kommittéer. 

 Det är mycket ”rapportering” på styrelsemötena, mer strategiska diskussioner. 

 Köp hjärtstartare! 

 Samarbetet med PRO, behöver/ska vi utveckla det? 

 Värvningsbrev till 68-åringar? Om vi själva ska göra det kostar det 2500 kr att få listor. 
Men listorna för 65-åringar kostar inget. 68-åringsbrev har skickats ut tidigare med 
listor från förbundet men de ansåg att det ger för lite. Påverka förbundet? 

 
Budget och ekonomi 
Per-Olof Odén och Bengt Ahlstrand redovisade. Under förutsättning av årsmötets val av 
styrelse och styrelsens beslut kommer Bengt Ahlstrand att ersätta Per-Olof Odén som kassör 
då denne avsagt sig omval. 
 
Ny kontoplan kommer att införas men det påverkar inte någon annan än kassören. 
 
Hur mycket pengar får vi in? Medlemsavgiften för 2014 är oförändrat 235 kr vad vi vet idag – 
men av detta går huvuddelen till förbundet och distriktet, återstår för oss 85 kr, fastställt av 
årsmötet 2013. Antalet 2160 är baserat på antalet medlemmar i oktober 2013, de kan vara 
fler eller färre vid nyåret. För nya medlemmar under året behåller vi hela medlemsavgiften, 
235 kr för de som anmäler sig under första halvåret och 120 kr för de som anmäler sig under 
andra halvåret. Antalet är tagna från motsvarande perioder 2013 och kan alltså bli något 
annat i verkligheten. Det kommunala bidraget baseras på antalet betalande medlemmar den 
1 juli året innan. 
 
Övriga belopp nedan är förhoppningar om tänkta resultat. 
 
Inkomster 
 

Medlemsavgifter 2160*85 183 600 

Nya medlemmar jan-juni 2014 44*235   10 340 

Nya medlemmar juli-dec 2014 25*120     3 000 

Avgår kostnad för uppbördssystemet - 20 000 

Kommunalt bidrag 2135*50 106 750 

Annonsinkomster i SPF-Nytt   15 000 

Överskott på Reseverksamheten   20 000 

Överskott på Friskvårdsverksamheten   20 000 

Kören, avgifter   20 000 

SUMMA 360 000 

 



 

 

Utgifter 
 
Delades ut en blankett på vilken de olika kommittéerna ska äska medel, specificerade så 
noggrant som möjligt, dvs uppdelat på olika kostnadsslag. Redovisas till kassören senast 
den 4 november 2013. Styrelsen lägger därefter ett budgetförslag till årsmötet att besluta 

om. Styrelsen kan komma att ”klumpa ihop” vissa av de kostnader som kommittéerna 
redovisar så att de läggs ”utanför” kommittéernas budget, tex bjudluncher för 
kommittémedlemmar eller porto (för annat än SPF-Nytt). Men det är viktigt att kommittéerna 
redovisar sina kostnader så noga uppdelat som möjligt. Observera att ingen kräver att 
kommittéerna i förväg ska garantera hur stora kostnaderna kommer att bli, det handlar om att 
göra en så bra uppskattnings som möjligt. 
 
Några olika blanketter delades ut. 
 
VIKTIGT: När någon beställer en vara eller tjänst måste beställarens namn anges på 
fakturan, detta måste beställare påtala. 
 
Vid penna och tangentbord, 
Bo Bävertoft 
 
 


