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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 
februari 2018 
Närvarande: Herbert Carlén, Bertil Eek, Gunilla Barkar, Gun Eriksson, Holger Freij, Bo 
Bävertoft och Birgitta Wallman. 

 
 
§ 14. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 15. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 
justeringar och tillägg. 

 
§ 16. Val av justerare 

 
Gun Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 17. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§ 18. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Bertil Eek om Friskvårdskommittén: Besök av Falu kommun som 
inbjuder till en kväll om nya simhallen. 
Gun Eriksson om Väntjänstkommittén: Hopp finns om ny 
sammankallande. 
Gunilla Barkar om Studiekommittén: Inga invändningar mot att göra 
PR för PRO:s aktivitet. 
Holger Freij om Resekommittén: Två nya medlemmar. 
Herbert Carlén om Pramkommittén: De arbetar med 40-årsjubileet. 

 
§ 19. Ekonomirapport 

 
Det ekonomiska läget är gott. 

 
§ 20. Medlemsavgift 
fjärde kvartalet 

 
En medlem har anmält sig i september och betalt medlemsavgiften i 
oktober och förväntade sig att den skulle gälla även för 2018. 
Styrelsen beslutar att föreningen ersätter henne. 

 
§ 21. Seniorernas 
hus 

 
Herbert Carlén rapporterar från möte med Falu kommun (Lars-Göran 
Johansson plus en man från förvaltningen), PRO och studentkåren:  
 
Kommunen vill gärna ha ytterligare en hyresgäst i lokalerna. Herbert 
Carlén pratar med Vuxenskolan.  
 
Förslag till fördelning av hyran: SPF Seniorerna 40%, PRO 20%, en 
tredje 20%. Kommunens redovisning av Marknadshyra för oss 
11.500 kr, ”kostnadsbaserad hyra” för oss 8.300 kr. LGJ kommer att 
föreslå kommunalrådet en hyra för oss på 6.500 kr, motsvarande för 
de andra.  
 
Wallmanssalen i kommunal regi, bokningsbar. Studentkåren har kvar 
puben på bottenvåningen och har dessutom behov av 
Wallmanssalen en dag i månaden. 
 
Tidpunkt för vårt tillträde: Vi har kontrakt med Diös till och med 
september 2019. Kan vi komma loss tidigare? Herbert Carlén pratar 
med Diös. 
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Renovering av lokalerna kan vara klar till sommaren. 
 
Nytt möte 22 mars 13.00 i rum Hasselblad, Egnellska huset. 
 
Herbert Carlén informerar Anders Sätterberg. 

 
§ 22. Inför årsmötet 

 
Herbert Carlén tar med sig handlingarna. Bertil Eek avtackar. 

 
§ 23. Arbets-
beskrivningar 

 
Styrelsen beslutar att fastställa de redovisade 
arbetsbeskrivningarna, se bilagor. 

 
§ 24. Seniordans 

 
En framställan har kommit från PRO om att arrangera en gemensam 
seniordans på eftermiddagen i samband med Åfesten den 8 juni. 
Styrelsen beslutar att överlämna frågan till programkommittén.  

 
§ 25. Åtgärdslistan 

 
§47 Rekrytering och medlemsvård: Arbetet fortsätter. 
§126 Seniorernas hus: Arbetet fortskrider, se §20. 
§136 Formuleringar: Arbetet fortskrider. 
§182 Mål och inriktning. Genomfört. 
§183 Värdegrund: genomfört. 

 
§ 26. Nästa 
sammanträde 

 
Konstituerande styrelsesammanträde omedelbart efter årsmötet den 
14 februari. 

 
§27. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
 Herbert Carlén  Gun Eriksson 
 Ordförande  


