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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
SPF Seniorerna Falun den 10 september 2018 

 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Holger Freij, Birgitta Wallman och Karin Malmgren 

Frånvarande:  Bertil Eek, Gunilla Barkar och Anders Runström 

 
§ 98 Sammanträdet 

öppnas 

Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 99 Dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 100 Val justerare Birgitta Wallman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 101 Föreg protokoll 

 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift. 

§ 102 

Ekonomirapport 

 

Holger Freij redovisade samtliga kommittéers status och meddelade att bidrag 

från både central håll och från Falu kommun inkommit. 

§ 103 Rapporterings-

mallar 

Styrelsen beslutade att utarbeta mallar för kommittéernas rapportering 

gällande verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget 2019. I mallen 

ska anges till vem respektive underlag skall skickas. Samtliga underlag skall 

vara respektive mottagare tillhanda senast 26 november. 

 

§ 104 Kostnadser-

sättning 

Då frågan uppkommit kring rätten att få kostnadsersättningar som funktionär 

kan meddelas att detta finns reglerat och finns tillgängligt på webben. 

 

§ 105 Seniorernas 

Hus 

Kontakter med kommunen i frågan fortgår. 

Diös har lagt förslag till eventuella intressenter av våra lokaler. 

 

§ 106 Kommittéerna Sekreteraren redovisade Programkommitténs arbete inför Medlemsnytt 4. 

Frågan om Väntjänsten arbete framåt tas upp på kommande kommittémöte 

den 27 september. 

 

§ 107 40-årsjubileet  Frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte. 

 

§ 108 Möte med 

verksamhetsansvariga 

  

Kommer att hållas på Restaurang CariAnna den 27 september 13.00 med 

lunch. 

 

§ 109 Medlemsmöten 12 september Region Dalarna – Anders S, Karin, Birgitta och Holger från 

styrelsen samt Kerstin W och Lena från Programkommittén deltar. 

10 oktober Veckotidningar – Karin håller i detta 

14 november Generationsskifte.  

23 oktober kl 13.30 i Nybrokyrkans ”kafferum”. Information till nya 

medlemmar Samtliga kommittéer ska ha representant vid detta möte. 

 

§ 110 Handlingsplan  

 

Birgitta Wallman redovisade handlingsplan som arbetsgruppen för rekrytering 

och medlemsvård kommit fram till. Planen kommer att tas upp på 

nästkommande sammanträde med styrelsen. 
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§ 111 Beslut om 

företrädare gentemot 

Swedbank AB 

Styrelsen beslutar att följande personer får företräda föreningen enligt 

Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare 

Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för 

ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt 

ovan, som fullmaktsgivare företräda var för sig. 

 

Anders Sätterberg  450906 

Bertil Eek  490628 

Holger Freij 400214 

 

§ 112 Beslut om 

användare av 

Swedbanks 

Internetbanken för 

företag 

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för 

föreningen i Swedbanks Internetbanken för företag. 

 

Anders Sätterberg  450906 

Bertil Eek 490628 

Holger Freij 400214 

 

§ 113 Övriga frågor Avgiften för 60+ mässan är betald.  Monterpersonal klara för bägge dagarna. 

Reflexer och godis finns. Penna till den som tecknar medlemskap. 

 

§ 114 Avslutning 

 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

Mötesdatum i höst: 1 oktober, 12 november, 10 december. Samtliga klockan 

13.00 på SPFs kansli. 

 
Vid protokollet  
 
 
 

Karin Malmgren Justerat 

 

 

 

 Anders Sätterberg  Birgitta Wallman 
 
 
 

 
 

    

Åtgärdslista: § 126/171231 Seniorernas hus Förhandling pågår 

 § 50/180312 40-årsjubileet Planering fortgår 

 § 102/180910 Verksamhetsplan 2019  

 


