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Anteckningar från möte med verksamhetsansvariga och styrelsen  

den 25 oktober 2021 
 
Närvarande: Anders Sätterberg Styrelsen, ordförande 
 Bertil Eek Styrelsen, vice ordförande 

 Kerstin Assmundson Styrelsen, kassör  
Birgitta Wallman Styrelsen, Husgruppen 

 Anders Runström Husgruppen 
 Hans Thors Friskvårdskommittén 
 Christina Haggren Studiekommittén 
 Kersti Jungsbo Medlemsregistret 
 Lena Söderlund Körkommittén 
 Karin Malmgren Expeditionen, Styrelsen, sekreterare  
 Margareta Dunkars KPR 
 Gunnar Helgesson Resekommittén 
 Birgitta Gradén Programkommittén 
 Gunilla Barkar Tillsammans i Falun, Styrelseledamot 
 Herbert Carlén Informationskommittén, Styrelseledamot 
 Ove Lindberg IT-hjälpen 
 

Välkommen 
Anders Sätterberg hälsade välkommen. Presentation av deltagarna. 
 

Information från styrelsen 
- 2441 medlemmar i SPF Falun 2021-10-23. 22 personer står på listan Godkända, ej betalda är 
registrerade 2021. 
- Inför kommande årsmöte ska ställning tas till de nya stadgarna, kallade ”enhetsstadgar”, vice kassör 
diskuteras, ev tillägg i arbetsordning och likaså hedersmedlemmar-värdmedlemskap. 
- Samgåendet med Svärdsjö-Enviken blev ej av. Man har fått ihop en ny styrelse. 
- Wallmansalen och intilliggande rum till Wallmansalen, bokas framöver via Husgruppens Anders 
Runström.  
- Förväntningar från medlemmarna, via gruppens frågeformulär, är lättsammare program. 
Programkommittén får se över alternativ. 

- Tillsammans i Falun-projektet. Värna om basutbuden i varje förening, men samtidigt arbeta med 
att fånga upp personer som ännu ej har ett medlemskap i någon förening. 
- Mall för kommittéernas rapportering gällande Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och Budget 
2021 har sänts ut före mötet. 
 

Kassören 
Meddelas att ekonomin är god mkt beroende av att det inte varit så många aktiviteter innevarande 
period. I november-december ska budget 2022 vara inlämnade av kommittéerna. 
Kassören går gärna igenom ekonomin med respektive kommitté. Bara att höra av sig! 
Swish-konto är fixat, 1232466399, samt dekaler med QR kod. 
Ett förslag är att styrelsen framöver bör diskutera vad de upparbetade medlen ska vara till för ändamål. 
  

Husgruppen 
Anders Runström meddelar att 1a programmet i Wallmansalen var bra genomfört.  
Studenterna ställer sig positiva till våra önskemål gällande tillgång till W-salen. De är troligen kvar tll 
2022/2023. 
Kostnad per timme är 250 kronor, styrelsen kommer att diskutera detta med kommittéerna. 
Max 70 personer vid bordsservering, inkl värdinnor, är att eftersträva vid kommande program. 
Fler värdinnor/värdar kommer att sökas. 
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Friskvårdskommittén 
Långvandringarna börjar 26 oktober. Blir troligen ett 100 tal som deltager. 
Vattengympans 4 av 6 grupper startat. 2 på dagtid får vänta till nästa år.  
Vattengymnastik finns även på Lugnet mot en avgift /gång. 
Korpen planerar prova på ”pickelboll”, paddel för pensionärer. 
Zumba-dans ute i samarbete med Korpen, via Studiekommittén. 
Wollyboll på gång. Likaså bowling i Borlänge. 
Irene Sturve/Rolf Reineby, Daladistriktet, kommer att ha ett program Ökad kunskap om vikten för 
styrketräning – vid ett medlemsmöte framöver. 
Vill gärna ha kontakt med Programgruppen beträffande något inslag på ett Medlemsmöte. 
 

Studiekommittén 
Digitala cirklar har hållits. Vanliga cirklar har kommit igång. 
Litet intresse för IT. Frågan är om cirkelledaren fortsätter i vår. 
Tryggare ekonomi på äldre dar har kommit igång med cirkel. 
Hundkurs planeras i vår. 
Kommittén vill gärna ha samarbete med Program- och Resekommittéerna framöver. 

Studiekommitténs verksamhet har i princip legat nere under verksamhetsåret 2021 som en 
följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner mot fysiska möten.  

 

Medlemsregistret 
T o m dagens datum har vi 2441 aktiva medlemmar i medlemsregistret. 

22 personer står på listan Godkända ej betalda. De är registrerade 2021. 
 

SPF Kören 
Verksamheten startade 7 september och räknar med att ha totalt 15 möten under hösten. 
12 personer har slutat och 8 nya tillkommit = 45 sångare. Deltagaravgiften är höjd från 250–

350 kronor/termin och antalet 45 deltagare täcker kostnaden för de nya körledarna, Gudrun 
Domar och Helene Grönqvist Stenbäck. 

27 oktober Körstämma genomförs i Nybrokyrkan. Ingen av distriktets övriga körer deltager. 
Körledarna försöker få några andra körer att delta. 
28 november Sjunger kören tillsammans med PRO kören på Stora Torget.  

Inga planerade besök på äldreboenden. Nästa termin kommer en konsert att ges med alltifrån 
babykör till seniorkör och det ser vi fram emot. 

 

Expeditionen 
Har haft öppet tisdagar under pandemitiden. Julstängt 22/12–10/1 och sedan öppet tisdagar 

och torsdagar fr o m 11 januari. 
Två av expeditionens personal kommer att sluta vid årsskiftet och efterlysning har därför gått 

ut under hösten om intresse finns att börja på expeditionen kommande år. 
Två medlemmar har anmält intresse och går ”utbildning” under hösten. 
Många av våra medlemmar ringer in sin anmälan istf att gå via nätet, trots att de har 

mejladress. Därför vill vi uppmärksamma kommittéerna på att om möjligt inte lägga 
anmälningsdagar samtidigt. 

Ett bokningssystem för sammanträdesrummen är efterfrågat. Till exempel samma rutin som 
anmälan till resor o dyl. Möte om bl a detta sker om någon vecka. 
60+mässan går av stapeln 27–28/10. Där samarbetar vi med SPF Daladistrikt om upplägg och 

bemanning. 
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KPR 
Detta år har varit något turbulent för Kommunala Pensionärsrådet. Vi har berättat om detta i 
Medlemsnytt. Vid senaste valet blev Katarina Gustafsson, KD, rådets ordförande trots att det 
enligt reglementet ska vara kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande. När hon 

skulle fortsätta som ordförande i KPR trots att hon uteslutits från sitt parti protesterade vi. Vi 
kunde ju inte ha en ordförande utan inflytande i kommunens ledning. Det dröjde inte mer än 

en vecka förrän vi fick som vi ville; Mats Dahlberg, 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen 
blev nu ordförande i KPR. Nyss fick vi reda på att Mats avsagt sig alla sina kommunala 
uppdrag. 

I KPR ingår representanter för PRO, SKPF, SPF och Vision. 25 – 30 personer brukade vara 
med på mötena men i år har vi inte kunnat träffas utan arbetsutskottet har i stället haft digitala 

möten vid fem tillfällen, det senaste med Mats Dahlberg som ordförande 
Vid vår förenings årsmöte väljs varje år de representanter som ska ingå i Kommunala 
Pensionärsrådet. Vi har nu fem ordinarie och fem ersättare. En ersättarplats har varit vakant 

under året. Det var trafikkommittén som lades ner och den verksamhetsansvarige, Sven-
Christer Kihlén blev ersättare i KPR men avsade sig senare uppdraget. Valberedningen har 

uppmärksammats på detta. 
Något fysiskt möte med hela KPR kommer vi inte att ha i år utan arbetsutskottet får fortsätta 
att fungera som KPR med mötestiderna 20 oktober, 10 november och 7 december. 

Nästa år planeras två aktiviteter inom ramen för Tillsammans i Falun.  Planering inför 2022 
genomförs med ambitionen om minst en aktivitet i månaden januari – maj då alla pensionärer 

i Falun är välkomna. Lokalfrågan är inte löst. Personligen tycker jag det är självklart att 
Studenternas Hus blir ett Seniorernas Hus. 
Förhoppningarna inför år 2022 är att vi ska kunna återgå till att hålla ordinarie fysiska möten 

enligt reglementet och då kunna påverka kommunens beslutsprocesser i frågor som rör oss 
seniorer. 

 

Informationskommittén 
Portot för Medlems Nytt är lågt under 2021 mycket beroende på pandemin och att det inte 

fanns så mycket att skriva om. 
Inför 2022års MedlemsNytt får kommittéerna gärna skriva och ta bilder på aktiviteterna som 

genomförs. Kommitténs egen ”personal” hinner inte med alla uppdrag. 
 

Resekommittén 
Ordföranden slutar i början av 2022. 
4 resor har genomfördes 2020, 2 träffar hålls i november för att presentera 2022 års planering. 

 
Programkommittén 
Det mesta som blev inställt 2021 kommer att genomföras 2022. 
 

IT Hjälpen 
Inte många medlemmar som hör av sig och ber om hjälp. 
 

Tillsammans i Falun 
Tisdagsgrupperna, som träffas i Vardagsrummet och dricker kaffe är lyckade 

Afternoon Tea i Wallmansalen genomförs 2 gånger detta år med musik och sång av Ann-
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Cecilia Thenander och Ingemar Ihlis. Första genomförandet blev en succé. 
28 november, efter körens framträdande på Stora Torget, avslutas med kaffe i W-salen. 

13 januari planeras tills med PRO och SKPF för Gammeldax kafferep med musik. 
PRO arrangerar underhållning på Lilltorpet med Pro Rockers den 3 maj. 
 

Avslutning  
Anders Sätterberg tackade de närvarande och avslutade mötet. 
Nästa möte med verksamhetsansvariga  
 
 
Vid penna och tangentbord 
Karin Malmgren 


