
 
 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med verksamhetsansvariga m fl 
i SPF Falubygden den 27 september 2012 på Rankhyttan 

 
Närvarande: 
 

Karin Michols Ordförande 

Kerstin Stafås Vice ordförande 

Gustaf Lagerby   Press- och PR-kommittén 

Elisabeth Ottervald Kommunala Pensionärsrådet 

Birgitta Lindqvist Programkommittén 

Marianne Häggblom Studiekommittén 

Per-Olof Odén Kassör 

Maud Nilsson Medlemsregistret 

Bo Bävertoft Webbansvarig, sekreterare 

Mats Bergman Kören 

Gun Eriksson Väntjänsten 

Gunnar Trued Resekommittén 

Bo Jönsson Trafiksäkerhetskommittén 

Ingvar Mårtensson Vice sekreterare 

Karin Olausson Patientråden 

Sigrid Grälls Friskvårdskommittén 

Ingrid Klärcke Styrelseledamot 

Bodil Skogberg Kulturkommittén 

Martin Löfdahl Brevduvorna 

Lisbeth Lundin Expeditionen 

Inga-Britt Andersson Hörselansvarig 

Erich Colberg Valberedningen 

 
 
Kerstin Stafås hälsade alla välkomna. 
 
Karin Michols delade ut pennor, bokmärken och SPF-nålar, sa vackra ord om idéellt arbete 
samt påtalade att föreningen hos förbundet kan ansöka om bidrag för utvecklingsarbete. Den 
beslutade nya Rabattkommittén har ombildats till ett Projekt för näringslivskontakter, kanske 
kan vi ansöka om medel till den. Kom med  idéer! 
 
Per-Olof Odén redogjorde för föreningens ekonomi, påtalade att nu gäller föreningens 
bankgironummer 690-3330, pluskontot är avskaffat, delade ut blanketter för 
kostnadsersättning som bör vara inlämnade senast 121217och påtalade att budgetförslag 
från respektive kommitté ska vara inlämnat senast 121219. 
 
Martin Löfdahl redovisade att föreningens brevduvor uppgår till 33 st, vissa problem med 
portkoder förekommer i stadens centrala delar men i övrigt fungerar utdelandet av SPF-Nytt 
bra. 1500-1600 exemplar delas ut av brevduvorna, 269 skickas med post. 
 
Gunnar Trued berättade om Resekommittén, som består av sex personer. Verksamheten 
kräver långsiktig planering, som exempel nämndes att biljetter till La Cage aux Folles i 
november inhandlades redan i februari. Hittills i år har 12 resor genomförts. 121002 kommer 
information om nästa års eventuella utlandsresor att ges i Kristinegården. 
 



 
Gustaf Lagerby berättade om Press- och PR-kommittén, som ansvarar för yttre och inre 
kommunikation. Stoppdatum för nästa nummer av SPF-Nytt är 121109 – men kom gärna 
med materialet i god tid, det underlättar för redaktionen. Fråga om antalet sidor för annonser 
har diskuterats i styrelsen. Just nu förbereds en enkät bland medlemmarna om hur de ser på 
SPF-Nytt. 
 
Karin Michols berättade om vådan av att vara ansvarig utgivare. 
 
Lisbeth Lundin berättade om Expeditionens verksamhet, de är sju stycken. 
 
Gun Eriksson berättade om Väntjänsten som omfattar 20 personer. Kafé Björken kommer att 
bli hemlösa från och med nyåret. Har du en idé om lämplig lokal – kontakta Gun! 
 
Sigrid Grälls berättade om Friskvårdskommitténs verksamhet. 
 
Marianne Häggblom berättade om Studiekommitténs verksamhet. 
 
Elisabeth Ottervald berättade om Kommunala Pensionärsrådet. 
 
Ingvar ”Mårten” Mårtensson presenterade sig. 
 
Bo Bävertoft hänvisade till föreningens webbplats när det gäller information om webbplatsen. 
 
Bo Jönsson berättade om Trafikkommittén och dess tankar om framtiden. 
 
Erich Colberg, Valberedningen, uppmanade alla att dels i ett tidigt skede meddela vilka 
ledamöter som avser att avsäga sig omval samt att ge tips om lämpliga personer till olika 
poster. 
 
Birgitta Lindqvist konstaterade att Programkommittén behöver samordna sin verksamhet 
med Kulturkommitténs. Kanske kan det bli After Work, pubkväll och/eller 
surströmmingsskiva(?) i vår. Vill de olika kommittéerna informera om sin verksamhet i 
samband med ett månadsmöte – säg till i förväg! 
 
Ingrid Klärcke presenterade sig. 
 
Maud Nilsson redovisade från Medlemsregistret att 23 nya medlemmar anmält sig under 
september månad, totalt är vi nu 2069 st. Information för nya medlemmar 121031. Enkätsvar 
från nya medlemmar om de vill åta sig förtroendeuppdrag sammanställs av Kjell Westling. 
 
Inga-Britt Andersson, Hörselvårdsansvarig, konstaterade att i denna lokal finns inga 
hjälpmedel för hörselskadade. 
 
Karin Olausson, fd samordnare för Patientråden, konstaterade att alla medlemmar i 
Patientråden får protokollen från samtliga Patientråd, varför något erfarenhetsutbyte mellan 
medlemmarna knappast behövs. 
 
Bodil Skogberg, Kulturkommittén, berättade att de som anmält sin epostadress till föreningen 
kommer att få tips om kulturaktiviteter via gruppmejl. 
 
Mats Bergman konstaterade att Kören numera har 50 medlemmar. 
 
Avbrott för lunch. 
 



 
Kerstin Stafås inledde eftermiddagens grupparbeten med några frågor: Hur fördela tiden vid 
månadsmötena mellan föredrag respektive information från de verksamhetsansvariga? Ska 
vi förlägga detta mötes motsvarighet till våren på en Finlandsbåt? 
 
Gunnar Trued redovisade ett förslag till att förlägga vårens möte med verksamhetsansvariga 
till en Mariehamns-kryssning i mars, deltagare samtliga medlemmar i styrelsen och de olika 
verksamhetskommittéerna med respektive. Anmälningslista lämnades ut till de 
verksamhetsansvariga för att diskutera i respektive kommitté. Ev kostnadsbidrag från 
föreningen? 
 
Bo Bävertoft redovisade, som inledning till grupparbetet, några funderingar om hur vi ska 
locka nya ”unga” (även manliga) medlemmar under temat ”Vad vill vi att SPF Falubygden ska 
förknippas med?”. 
 

 BYT LOKAL FÖR MÅNADSMÖTENA. De flesta 65-åringar ”känner sig inte” som 
pensionärer, de känner sig fortfarande unga och har svårt att se att de ska gå med i 
en pensionärsorganisation, det känns inte lockande, inte alls ”häftigt” – 
snarast ”töntigt”. Och när de får höra att månadsmötena sker i Missionskyrkan så är 
det verkligen inget som gör medlemskapet mer attraktivt – tvärtom, det 
är ”avtändande”. De flesta känner sig inte hemma ens i Svenska kyrkan, att då gå till 
en frikyrka känns inte lockande. ”Nä, så gammal är jag verkligen inte” är nog snarast 
tanken. Jag vet att det är svårt att hitta andra lokaler (till vettigt pris) än frikyrkor men 
det skulle sannolikt vara mycket mer lockande om vi hade mötena i en annan lokal, 
tex Dalasalen (även om den ligger ganska ocentralt). 

 BYT UT ”KAFFET PÅ KYRKTORGET”. Om de presumtiva medlemmarna drar sig för 
att bli medlemmar och gå till Missionskyrkan blir de nog inte övertygade när vi säger 
att ”efteråt dricker vi kaffe på Kyrktorget”. Det låter som ett ”tant-möte” och inte ens 
våra 65-åriga presumtiva kvinnliga medlemmar vill känna sig som en tant, de flesta 
kvinnor i den åldern brukar prata om sina väninnor som ”tjejer”. Om vi i stället kunde 
säga att ”efteråt tar vi en öl och diskuterar föredraget eller världsläget eller hur det 
ska gå för Leksand, vill du ha ett glas vin eller en kopp kaffe går det naturligtvis bra” 
skulle det vara mycket mycket mer lockande. 

 
Grupparbetsdiskussioner. 
 
Grupp 1: Karin Michols redovisade.  

 Ja till att förlägga vårens möte till en båt. Styrelsen tar upp frågan om eventuellt 
ekonomiskt bidrag. 

 Pubafton på Polishusets ”Fantomlokal”? 

 Fundera på olika lokaler för månadsmöten. 

 Kultur- och Programkommittéerna bör gemensamt lägga fast gränsen mellan 
verksamheterna. 

 Musikinslag på månadsmötena. 

 Surströmmings- och/eller kräftskiva? 

 Casino, trav. 
 

Grupp 2: Bo Bävertoft redovisade. 

 Vänta med att skicka ut inbjudan till nya pensionärer ett eller två år, dvs tills de blivit 
66 eller 67 år, då kanske de har ”accepterat” att de är pensionärer.  

 Vi bör bättre utnyttja möjligheterna att få gratisnotiser i FK och DD om 
verksamheterna – varje gång! 

 Tillsätt en arbetsgrupp som undersöker vad det kan finnas för alternativa lokaler för 
månadsmöten. 



 
 Ja till att förlägga vårens möte på båt – men enbart styrelsen och 

verksamhetsansvariga (och ev respektive). 
 
Grupp3: Gunnar Trued redovisade. 

 Slå ihop vissa verksamheter till en kommitté så att antal blir mer begränsat, låt tex 
syn- respektive hörselansvariga ingå i Väntjänstkommittén. Låt en arbetsgrupp 
komma med förslag. 

 Tillsätt en Juniorgrupp av yngre medlemmar som idéspruta till kommittéerna. 

 En viktig uppgift för föreningen är att hjälpa de medlemmar som verkligen är äldre. 

 Se till att det blir rotation på förtroendeposterna, dvs att samma personer inte sitter 
kvar alltför länge. Nytt folk – nya idéer! 

 
Grupp 4: Marianne Häggblom redovisade. 

 Det måste finnas ett syfte med att förlägga nästa möte på en båt. Men det är bra med 
en båt, man finns där gemensamt. Mötet måste också vara välorganiserat. 

 Månadsmöten kan innehålla olika sorters musik som jazz, visor, kören. 

 Strukturera månadsmötena vad avser information kontra föredrag. 

 Bjud in författare. 

 Hemsjukvården. 

 Gör bordsmarkering på kaffebiljetterna så att gamla medlemmar inte sätter sig 
i ”kotterier”. 

 Vad vill medlemmarna ha ut av sitt medlemskap i SPF Falubygden? Enkät föreslås. 

 Avvakta med att fråga nya medlemmar om deras villighet att åta sig 
förtroendeuppdrag till dess att de ”kommit in” i verksamheten. 

 Glöm inte annan verksamhet än den som utgör ”trivsel”. 
 
Grupp 5: Birgitta Lindqvist. 

 Endast vi som är här (dvs styrelsen och verksamhetsansvariga) bör delta i båtresan, 
ej respektive (de får tråkigt). 

 Beträffande information om verksamheten på månadsmötena, gör en plan så att olika 
kommittéer kan få olika tider. 

 Gör en enkät om medlemmarnas synpunkter på verksamhetens innehåll. 

 Programkommittén har redan av styrelsen fått ett uppdrag att undersöka alternativa 
lokaler. 

 
Karin Michols: 121031 är det mottagning för nya medlemmar. Infinn er! Present till sådana 
som tar emot våra studiebesök – förslag mottas tacksamt! 
 

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


