
 
 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med verksamhetsansvariga m fl 
i SPF Falubygden den 27 mars 2012. 
 
Närvarande: 
 

Karin Michols Ordförande 

Kerstin Stafås Vice ordförande 

Margareta Nissby PPR-kommittén 

Elisabet Ottervald KPR 

Birgitta Lindqvist Programkommittén 

Pia Ekström Studiekommittén 

Per-Olof Odén Kassör 

Maud Nilsson Medlemsregistret 

Bo Bävertoft Webbansvarig 

Mats Bergman Kören 

Gun Eriksson Väntjänsten 

Ruth Trued Resekommittén 

Bo Jönsson Trafiksäkerhetskommittén 

Anna Lundquist Synansvarig 

Kristina Grane Patientråden 

Nils Jonsson Friskvårdskommittén 

Allan Magnusson Valberedningen, försäkringsfrågor 

Barbro Andréason Kulturkommittén 

Martin Löfdahl Brevduvorna 

Lisbeth Lundin Expeditionen 

Inga-Britt Andersson Hörselansvarig 

Erich Colberg Valberedningen 

 
 
Kerstin Stafås hälsade alla välkomna. 
 
Karin Michols berättade om 
 

 att en ny kommitté, kulturkommittén är beslutad 

 att valberedningens ordförande är Erich Colberg 

 hur det går till att äta skollunch 

 att alla arbetar idéellt inom föreningen – men man ska inte ha några utgifter, skicka 
räkning 

 att en kommande konferens för verksamhetsansvariga eventuellt kan komma att 
förläggas till Viking Line 

 att bland sammankallandes uppgifter ingår att avtacka sådana som avgår ur de olika 
kommittéerna, tackkort finns på expeditionen. 

 
Barbro Andréason berättade att Kulturkommittén fn har haft sitt första möte, medlemmar är 
Bodil Skogsberg (b.skogberg@gmail.com) som troligen blir sammankallande, Egon Nilsson, 
Kerstin Söderbaum-Fletcher och Barbro Andréason, ytterligare en önskas. 
 
Mats Bergman berättade om Körens verksamhet. Man är snart uppe i 50 medlemmar. Basar 
och tenorer behövs alltid men damstämmorna är ”fulla”. 
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Elisabet Ottervald berättade om KPR. För SPF handlar det i första hand om att få information 
och möjlighet att framföra synpunkter. Falu kommun ligger långt framme när det gäller 
överförandet av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Men alla 
länets kommuner måste gå med, annars avvaktar man lagstiftning. Genomförs eventuellt 
2013 – men avsikten är att de sjuka inte ska märka av förändringen. 
 
Kristina Grane, samordnare för Patientrådens representanter berättade att hon ännu inte vet 
något om verksamheten. 
 
Lisbeth Lundin berättade om Expeditionens verksamhet. 7 medlemmar turas om att 
bemanna expeditionen, de träffas en gång per termin för att samordna sig. 
 
Nils Jonsson (som ersättare för Hans Thors) berättade om Friskvårdsverksamheten. Den 
rullar på. Nyheter är stavgång som har kommit igång igen efter ett par års brist på ledare och 
skidlängdlöpning. 
 
Margareta Nissby (som ersättare för Gustaf Lagerby) berättade om Press- och PR-
kommitténs verksamhet. Ambitionen är att göra SPF-Nytt läsvänlig. Nygammalt trycker är 
Sahlanders. Till nästa nummer avses texten göras något större och marginalerna något 
smalare. 
 
Allan Magnusson berättade om annonsackvisitionen. Tre sidor annonser i varje nummer är 
målet. 
 
Bo Bävertoft uppmanade alla närvarande att utnyttja de möjligheter till informationsspridning 
om nyheter, som finns genom grupp-mail och webbplatsen. 
 
Birgitta Lindqvist berättade om Programkommittén (som numera inkluderar den tidigare 
Möteskommittén). De arbetar med höstens program. Program- respektive Kulturkommittén 
bör samordna sina verksamheter så att inga kollisioner sker. 
 
Ruth Trued berättade om Resekommittén. De har 4-5 möten per år i kommittén. Nu jobbar 
de med sommarens och höstens resor. Kammarkollegium har ett ärende gällande SPF 
Hofors, eventuellt kan de komma att krävas på resegaranti uppgående till 50-100.000 kronor. 
En representant för Hofors ska komma till Resekommittén och berätta om läget. Ingen förstår 
något. 
 
Pia Ekström berättade om Studiekommittén. 42 av 49 annonserade kurser under 2011 har 
genomförts med totalt cirka 900 deltagare. Sannolikt startar en snickerikurs till hösten i Östra 
skolan. Kultur- och Studiekommittéerna bör samordna sig. 
 
Bo Jönsson berättade om Trafikkommittén. Möte på torsdag 100329. Besöket på 
Trafikövningsplatsen på Ingarvet i höstas avses återkomma denna höst. Eventuellt en läkare 
som talar om trafik och äldre, eventuellt i samverkan med Studiekommittén. Distriktet vill att 
vi arrangerar studiecirkel i trafiksäkerhet. 
 
Gun Eriksson berättade om Väntjänsten. Behov finns av fler väntjänstare eftersom de 
gamlas egna barn inte alltid har möjlighet att ta hand om sina föräldrar. 
 
Allan Magnusson berättade om SPF-försäkringar. Nytt material klart, läggs ut på webben och 
i nästa nummer av SPF-Nytt. 
 
Maud Nilsson berättade om Medlemsregistret. 
 



 
Martin Löfdahl berättade om Brevduvornas verksamhet. 1350 försändelser delas ut (plus 240 
via posten). Går det att sända med två stycken Motioner-mera-kort med SPF-Nytt så att de 
familjer där båda är medlemmar får varsitt kort? Skickas ut med gruppmail i stället. 
 
Inga-Britt Andersson berättade om Hörselvård. 
 
Erich Colberg berättade om Valberedningen. 
 
Övrigt: 
 

 En ny kommitté, Rabattkommittén avses tillsättas. 

 Vad ska en sammankallande genomföra? Synpunkter på utdelat förslag 
önskades, inga synpunkter kom, dvs förslaget accepterades. 

 Att ansöka om bostadstillägg ska bli enklare. 

 Hittils har ett kortare möte för sammankallande i kommittéerna genomförts på 
våren (som detta möte) och ett längre möte på hösten – är det bättre att göra 
tvärtom, dvs det långa mötet på våren, när en del nya just har tillträtt? Kanske 
det. 

 
Karin Michols tackade Kerstin Stafås och alla andra för mötet och avslutade det. 
 
Bo Bävertoft 
Vid penna och tangentbord 


