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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 12 mars 2018 
 
Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin Malmgren, Anders 
Runström och Birgitta Wallman 

Ej närvarande: Bertil Eek 

 
 
§ 40. Sammanträdet 
öppnas 

 
Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 41. Dagordning 

 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med vissa justeringar och 
tillägg. 

 
§ 42. Fyllnadsval av 
sekreterare  

 
Annica Berg Staflin har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen vilket 
meddelats valberedningen. Fyllnadsval gjordes enligt § 21 i årsmötes-
protokollet. Karin Malmgren valdes in i och utsågs till sekreterare i styrelsen. 

 
§ 43. Val justerare 

 
Holger Freij valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 44. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 45. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Expeditionskommittén: Har nästa möte 2 maj 
Friskvårdskommittén: Inget då Bertil Eek inte var närvarande 
Informationskommittén: Anders Sätterberg ersätter Annica Berg Staflin som 
styrelserepresentant. 
Programkommittén: Karin Malmgren ersätter Anders Sätterberg som 
styrelserepresentant. Karin har skickat gruppmejl om önskan att få in en/två 
person/er i gruppen. 
Resekommittén: Holger Freij meddelar att nästa möte är i början av april. 
Studiekommittén: Inget att rapportera 
Trafikkommittén: Anders Runström har besökt Sven-Christer Kihlén som 
tillsammans med Gunnar Tunkrans är de enda som är kvar i kommittén. Vill 
gärna ha in en person till i gruppen. Ett event planeras till hösten med 
Länsförsäkringar. 
Väntjänstkommittén: Gunilla Barkar besökte Björken förra lördagen och 
informerade om SPF, som mottogs positivt av de 15 personer som var 
närvarande.  
Beslöts att  
- ordföranden samlar Väntjänsten för att diskutera uppdrag och framtid. 
- ordföranden formulerar ett förslag till ändring i samtliga instruktioner för 
verksamheterna. Presenteras för styrelsen och senare även på mötet med 
verksamhetsansvariga. 
 

 
§ 46. Ekonomirapport 

 
Vi har ca 600 000 kr att röra oss med. Medlemsavgifterna rullar in. 

 
§ 47. Inför mötet med 
Va 20/3 

 
Utsänd dagordning för mötet godkändes. 



 

 

2(2) 

 

 
§ 48. Inför 
medlemsmötet 

 
Fyllnadsvalet, sekreterare, representant i Program- och Väntjänstkommittén, 
efterlysning/komplettering av personer i Program- och Trafikkommittéen. 

 
§ 49. Distriktets 
årsmöte 

 
Margareta Dunkars, Anders Runström och Gunilla Barkar anmälda. 

 
§ 50. Övriga frågor 

 
- Karin: Omarbetar attestlistan med de namn som nu gäller fvb expeditionen. 
- Ordföranden har haft kontakt med Elsie Karlsson, resekommittén angående 
frågorna som Gunnar Helgesson har i det brev han skickat till styrelsen. Ord-
föranden återkopplar till Gunnar Helgesson. 
- SPF 40 år- 4 maj 2019. Birgitta Wallman informerade om vad hon och 
Hanne Hedin i programgruppen arbetar med: projektplan för beslut i styrel-
sen, delofferter från flera tänkta leverantörer, extern sponsring.  
  

 
§ 51. Åtgärdslista  

Pågående: 
§ 47  Rekrytering och medlemsvård.  
§ 126  Seniorernas hus. 
§ 136  Formuleringar. 
§ 24 Seniordans Å-festen till Programkommittén. 
§ 45 Komplettering av arbetsbeskrivningar. 
Avslutade: 
Samråd Eskilstuna, Avesta-mötet, Mål och inriktning, Värdegrund. 
 

 
§ 52. Nästa möte 

 
Nästa styrelsemöte måndagen den 9 april kl 13.00 på kontoret. 

 
§ 53. Sammanträdet 
avslutas 

 
Anders Sätterberg avslutade sammanträdet. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Karin Malmgren 
 Justerat 
 
  
 Anders Sätterberg  Holger Freij 
   


