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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 7 maj 2018 
 
Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin Malmgren, Anders 
Runström och Birgitta Wallman 

 
 
§ 69 Sammanträdet 
öppnas 

 
Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 70 Dagordning 

 
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 
§ 71 Val justerare 

 
Holger Freij valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 72 Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 73 Ekonomirapport 

 
Holger Freij meddelar att Falu kommuns bidrag väntas inkomma under maj 
månad. 

 
§ 74 Seniorernas 
Hus 

 
Anders Runström rapporterade från mötet med kommunen och PRO den 20 
mars. Arbetet fortsätter med dialog hos KSS vid möte den 16 maj. 

 
§ 75 Distriktets KPR 
konferens 

 
Ordföranden, Gunilla Barkar och Margareta Dunkars representerade 
föreningen och rapporterade därifrån. Bl a har många avdelningar lagt upp 
program inför kommande val. 

 
§ 76 Distriktets ord- 
förandekonferens 

 
Ordföranden rapporterade att GDPR-persondatalagen diskuterades. 
Eventuellt kommer utbildning att ordnas i frågan, t ex via Vuxenskolan.  
Styrelsen beslutade att ett utkast till policy ska tas fram när det gäller 
webben, Medlemsnytt samt olika register i samband med aktiviteter av skilda 
slag. När det gäller Medlemsnytt blir förslaget att vi skall söka tillstånd och 
därmed utse ansvarig utgivare för periodisk tidskrift. 

 
§ 77 Rapport från 
kommittéerna 

 
Expeditionskommittén: Läsbehörighet medlemsregistret bör ses över. 
Väntjänstkommittén: Höstens aktiviteter kommer att hållas 1:a lördagen varje 
månad. Väntjänstens framtid tas upp vid styrelsens första möte efter 
sommaren. 
Programkommittén: Aspeboda Kräftskiva bokad. Höstprogrammet nästan 
klart. Styrelsen anser Rut&Knut avbokas i höst. 
Resekommittén: 8 resor planerade för hösten 2018 och 10 1a halvåret 2019. 
Informationskommittén: 10 nya brevduvor har tillkommit. Persondatafrågan 
tas upp. 
Trafikkommittén: Har varit på information om ombyggnad av Grådarondellen 
i Borlänge, reportage i kommande Medlemsnytt. 

 
§ 78 40 års jubileum 
 

 
Birgitta Wallman redovisade inkomna offerter. Styrelsen förordar Dalasalen 
men vill fortsätta samtal om upplägg och prisnivå. Diskuterades en 
eftermiddagstillställning inför firandet på kvällen och om eventuella sponsorer 
till kvällsevenemanget. 
Förbundet och Distriktet kontaktas för ev sponsring. 
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§ 79 GDPR-frågor. 

 
EU direktivet om personuppgiftshantering. Policydokument tas fram av Per 
Börjesson och Bo Bävertoft för utlägg på hemsidan. 
Utgivningstillstånd för periodisk tidskrift kommer att sökas. 

 
§ 80 Å-festen 8 juni 
 

  
Plats Fisktorget kl 13-15. Vi ska synas via beachflagga, Medlems Nytt och 
anmälningsblad. Styrelsen ställer upp som informatörer. Kontakt tas med 
PRO i frågan. En blänkare finns i kommande Medlems Nytt. 

 
§ 81 Inför medlems- 
Mötet 9 maj  

 
Ordföranden inleder, därefter berättar Roland Engvall om kändisar på Faluns 
kyrkogårdar innan ordförande avslutar med information till nya medlemmar. 
Dessa sitter sedan vid olika bord där kommittéerna representerar. 

 
§ 82 Inför KPR-au  
8 maj 
 

 
Pusha för Seniorernas Hus och fri buss för 65+are. 
 

 
§ 83 Övriga frågor 

 
Föreningsåret: dokumentet är klart och skickas till Bo B för inlägg på nätet. 
Uppvaktningar: ingen utökning i tidigare skrivelse. Loggan ändras. 
Firmateckningsrätt för ordföranden ännu ej klart. 
Hans Thors ansökan om kundnummer på Ica Maxi beviljades. 

 
§ 84 Sammanträdet 
avslutas 
 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 
Nästa möte måndagen den 11 juni kl 13.00. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Karin Malmgren Justerat 
 

  
 
 Anders Sätterberg  Holger Freij 
 
 
 

Åtgärdslista: § 47/170601 Rekrytering och 
medlemsvårt. 

Sammanfattning klar till 
junimötet 

 § 136/171130 Formulering hemsida Info kommittén koordinerar 

 § 126/171231 Seniorernas hus Förhandling pågår 

 § 24/180212 Å-festen Anmälda 

 § 50/180312 40-årsjubileet Planering pågår 

 


