
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 8 oktober  2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, Lisbeth Lundin, 
Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson, Gustaf Lagerby, Bo Bävertoft, Pia Ekström och Gun 
Eriksson. 
Ej närvarande: Ingrid Klärcke och Gustaf Lagerby. 
  

 
§ 141 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 142 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120910 lades till 
handlingarna. 

 
§ 143 Val av justerare 

 
Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 144 Dagordningen 

 
 Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§ 145 Rapporter 

 
Ordförande Karin Michols rapporterade om att 

 Falu kommuns Seniormässa på Folkets Hus har ägt 
rum, trevligt, många besökande. 

 Konferensen för kassörer 121018 är inställd. 

 Resekommitténs resa till Oslo. Resenärerna har, som 
vanligt, ombetts att redovisa vid vilken ”hållplats” de vill 
stiga på – men i en liten notis från researrangören 
meddelades att enda påstigningsplats är vid 
busstationen. Resekommittén har ringt runt till alla 
berörda och meddelat detta. 

 En gåva har sänts med anledning av Bo Lindbergs 
bortgång. 

 Gunnar Karlberg, som servar oss på Nybrokyrkan, har 
fått ett knä opererat. Beslöts att ge Karin Michols i 
uppdrag att skicka blommor från föreningen. 

 Skivspelaren som används vid line-dance är dålig. 
Beslöts att ge Pia Ekström i uppdrag att kontakta 
Marianne Rennel för inköp av en ny och se till att vi får 
ut så mycket pengar som möjligt från Vuxenskolan. 

 
Ekonomi: Per-Olof Odén redovisade det ekonomiska läget, se 
bilaga. 
 
KPR: Kerstin Stafås rapporterade att en ersättare efter Bo 
Linberg erfordras varför hon har pratat med valberedningen, 
och att föreningens redovisning till distriktet med anledning av 
Seniorvänlig kommun skall vara inkommen senast 121017. 
Beslöts att ge Kerstin i uppdrag att skicka in upprättad 
redovisning. 
 



 

 

Väntjänsten: Gun Eriksson rapporterade om Kafé Björken, 
förhållandena i nuvarande lokaler är besvärliga, hon letar efter 
ny lokal eftersom vi är uppsagda till nyåret. Men behovet av 
verksamheten är numera inte lika stort – det finns andra 
liknande aktiviteter. Eventuellt kan verksamheten komma att 
läggas ner. 
 
Friskvård: Hans Thors rapporterade att 

 Vid SPF RM i bowling i Sundsvall i helgen gick 5 av 9 
guldmedaljer till tävlande från Falun. 

 Skogsvandringarna firade tioårsjubileum i 
Stångtjärnsstugen 121004. Deltagarna bjöds på kaffe 
och bulle, tre ledare som var med från starten fick 
present. 

 Dragningen i Motionera-Mera-lotteriet är genomförd 
under överinseende av Karin Michols. Dragningslista 
kommer att publiceras på föreningens webbplats. 

 En dans under hösten är planerad. Datum 121128 är 
spikat men inte lokal. 

 Säkrare Seniorer 121022, hittills endast 5 anmälda, för 
att genomföra dagen erfordras 12-14 deltagare. 

 
Programkommittén: Birgitta Lindqvist rapporterade att  

 kommittén har haft möte för att planera vårens 
verksamhet som kommer att fastläggas vid nästa möte 
121025. Bland rubrikerna finns Årsmöte, ”Mord bland 
pensionärer”, ”Gustaf Vasa och hans dräng” ev 
kombinerat med vårlunch på tex Rankhyttan. Bland 
studiebesök planeras repris på Carl Larssons skolhem 
samt besök i Svärdsjö kyrka, vinprovning på Fängelset 
och Sushi-tillagning.  

 En laptop behövs för att kunna visa bilder vid 
månadsmötena. Beslöts att ge Birgitta Lindqvist i 
uppdrag att inköpa en sådan.  

 Styrelsen beslöt även att uppmuntra kommittén att 
arbeta vidare i enlighet med det redovisade. 

 Annonsen om kommande onsdags månadsmöte har 
missats i FK, dvs den via epost inskickade annonsen 
kom ej fram till tidningen. 

 Beslöts att månadsmötena under våren ska hållas 16 
januari, 13 februari (årsmöte), 13 mars, 10 april och 15 
maj.  

 
§ 146 Mottagning av nya 
medlemmar 

 
Mottagning av nya medlemmar sker 121031 1330. Inbjudan 
skickas ut idag. Beslöts att dessförinnan äter styrelsen lunch 
på Yrkesakademin 1130. 

 
§ 147 Upprustning av vår 
lokal 

 
Av de utrensade möblerna har det lilla soffbordet avhämtats. 
Beslöts att ge Lisbeth Lundin i uppdrag att ringa till Ta-till-
Vara eller annan som är villig att komma och hämta 
möblerna. Arbetsgruppen fortsätter att undersöka 
möjligheterna att hitta enhetligt utformade stolar och bord. 



 

 

 
§ 148 Utvärdering av 
Seniordagen på Lilltorpet 

 
Hans Thors: Totalt 80-90 deltagare varav 55 gick 
tipspromenad. ”Smakar lite – kostar mycket”. Det kan 
ifrågasättas om dagen ska slopas eller omformas. 
 
Karin Michols: Det var ”trevligt i största allmänhet” – men 
fungerar inte som rekrytering. 

 
§ 149 Utvärdering av 
Rankhyttekonferensen 

 
Positiv dag och god mat – men kanske lite för mycket 
bakåtsyftande redovisningar och för lite framåtriktade 
diskussioner om verksamheten. De i grupparbetena 
framförda förslagen avses diskuteras på nästa styrelsemöte. 

 
§ 150 Kryssningskonferens i 
mars 

 
Karin Michols har bett Ruth Trued att utreda vad avtalet 
mellan föreningen och Viking Line innebär. Beslöts att det är 
styrelsen samt verksamhetsansvariga som reser på 
föreningens bekostnad och att Karin Michols tar kontakt med 
Ruth Trued om detta. 

 
§ 151 Medlemsavgift 

 
Medlemsavgiften för 2013 är beslutad vid årsmötet 2012 och 
är 235 kr. Förslag till medlemsavgift för 2014, att fattas av 
årsmötet 2013, diskuteras vid senare styrelsemöte. 

 
§ 152 Lokaler för vår 
verksamhet 

 
Birgitta Lindqvist arbetar vidare med frågan. 
 
Allan Magnusson har påtalat att hörslingan inte fungerar i 
möteslokalen efter ommöbleringen. Beslöts att ge Lisbeth 
Lundin i uppdrag att kontakta Allan eftersom den fungerar för 
henne. 

 
§ 153 Framtidsfrågor 

 
Konstaterades att olika delar av detta har diskuterats under 
andra punkter. 

 
§ 154 Nästa månadsmöte 

 
Beslöts att föredragshållaren vid månadsmötet på onsdag får 
en CD-skiva i present.  

 
§ 155 Nästa sammanträde 

 
Beslöts att ändra tidpunkt för nästa sammanträde till tisdag 
121106 1330. 

 
§ 156 Övrigt 

 
Den 20-21-22 november genomför Falu kommun sin 
kvalitetsvecka. Gun Eriksson vill ha anmälningar till att stå i 
vår monter på utställningen på Folkets Hus. 
 
Karin Michols meddelade att Home-Maid erbjuder 20%  
rabatt på engångsuppdrag under resten av året 
 
PPR-kommittén genom Bo Bävertoft har lämnat ett förslag till 
enkät där medlemmarna får ge sina synpunkter dels på 
föreningens verksamhet och dels på innehållet i SPF-Nytt. 
Enkäten avses att skickas såväl med gruppmejl, varvid 
svaren kommer in via epost (till en särskild epostadress så 
att de inte ”dränker” expeditionens inkorg), samt som bilaga 
till nästa nummer av SPF-Nytt, varvid svaren lämnas vid 



 

 

decembers månadsmöte. Beslöts att ge PPR-kommittén i 
uppdrag att skicka ut enkäten i enlighet med förslaget. 
 
PPR-kommittén genom Bo Bävertoft har lämnat ett förslag 
att höja annonspriset i SPF-Nytt from nästa år så att tex en 
helsida kostar 1200 kr. Beslöts att ge PPR-kommittén i 
uppdrag att anpassa annonspriserna i enlighet med 
förslaget. 
 
Bo Bävertoft har lämnat ett förslag till redovisning av 2013 
års budget, se bilaga. Avsikten är att styrelsen därigenom 
ska få lättare att bedöma de olika verksamheternas 
kostnader i förhållande till varandra och därigenom mer 
kvalificerat kunna engagera sig i en diskusison om detta 
innan styrelsen lämnar sitt förslag till budget till årsmötet. 

 
§ 157 Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gun Eriksson 
  Ordförande 


