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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 8 januari 
2018 
Närvarande: Herbert Carlén, Bertil Eek, Gunilla Barkar, Gun Eriksson, Holger Freij och 
Birgitta Wallman 

Ej närvarande: Bo Bävertoft 

 
 
§ 1. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 2. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 
justeringar och tillägg. 

 
§ 3. Val av 
sekreterare och 
justerare 

 
Birgitta Wallman väljs som sekreterare på mötet. 
Bertil Eek väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 4. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§ 5. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Programkommittén: Vårprogrammet är klart.  
Studiekommittén kommer att träffas den 15 januari. 
Friskvårdskommittén: Den nya aktiviteten långfärdsskridskor har 
slagit väl ut 
Expeditionskommittén kommer att träffas den 31 januari. 
Väntjänstkommittén kommer att träffas under januari. 
Ingen träff planerad med Trafikkommittén. 

 
§ 6. Ekonomirapport 

 
Rapport lämnas om det ekonomiska läget. + 50 000 kr. 
Bokslut snart klart. Fakturor saknas. Revisorer och Holger Freij 
kommer att träffas den 14 januari. Holger Freij räknar med att få 
revisionsberättelsen vid detta tillfälle.  
Styrelsen beslutar att till årsmötet lägga fram Resultat- och 
Balansrapport 2017 samt Revisionsberättelse 2017. 

 
§ 7. Seniorernas hus  

 
Herbert Carlén har inget nytt att rapportera.  
Information till medlemmarna på årsmötet. 

 
§ 8. 
Verksamhetsberättel-
se 2017 

 
Genomgång styrelsens del av verksamhetsberättelsen. Styrelsen 
beslutar att till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse 2017.  
Underskrift av styrelsen vid mötet den 12 februari. 

 
§ 9. Budget 2018 

 
Genomgång budget 2018. -75 000 kr p g a sänkt medlemsavgift. 
Styrelsen beslutar att till årsmötet lägga fram förslag på budget 
2018 

 
§ 10. Övriga frågor 

 
Meijl kommer att skickas till SPF.s samtliga funktionärer (ca 90 
personer). Arbetsgruppen Rekrytering och medlemsvård behöver 
hjälp med att få in idéer och förslag på hur vi tillsammans kan göra 
en bra förening ännu bättre.  
PRO har kontaktat Herbert Carlén om ett evenemang bl a med Trio 
me´ Bumba på Kulturhuset tio14. De vill bjuda in SPFmedlemmar. 
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Gunilla Barkar kommer att träffa Vuxenskolan den 15 januari. Hon 
kommer då att informera om att vi har för avsikt gå ut med en 
inbjudan. Viktigt enligt Bertil Eek att Vuxenskolan är informerad. 
Vi kommer att trycka på framtida samarrangemang genom 
Seniorernas hus.  
Styrelsen beslutar att efter den 15 januari mejlar Gunilla Barkar till 
Herbert Carlén som sedan i sin tur ser till att inbjudan läggs ut på 
hemsidan eller skickas som gruppmejl. 
  

 
§ 11. Åtgärdslista  

 
§ 47 Rekrytering och medlemsvård. Pågår 
§ 126 Seniorernas hus. Pågår 
§ 136 Formuleringar. Pågår 

 
§ 12. Nästa möte 

 
Nästa styrelsemöte 12 februari kl 13.00 

 
§ 12. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet. 

 
 
 
Birgitta Wallman 
Vid protokollet 
 Herbert Carlén  Bertil Eek 
 Ordförande  


