
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 16 januari 2012. 
 
Närvarande: Bo Bävertoft, Pia Ekström, Gun Eriksson, Ingrid Klärcke, Gustaf Lagerby, 
Lisbeth Lundin, Karin Michols, Allan Magnusson (adjungerad, delvis), Ingvar Mårtensson, 
Per-Olof Odén, Kerstin Stafås och Hans Thors. Ej närvarande: Barbro Andréason. 
 
 

 
§1. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§2. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 111212 lades till handlingarna. 

 
§3. Val av justerare 

 
Pia Ekström valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

  
§4. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med tillägg och revideringar. 

 
§5. Rapporter 

 

 KPR: KS rapporterade att kommunens Matår är slut men 
att den projektanställde dietisten blir kvar. 2012 är 
Anhörigår. 

 Ordföranden berättade ”historien om de beställda 
kalendrarna” som nu är levererade, det är också beställda 
nålar, bokmärken etc. På Lugnetgymnasiet finns en grupp 
elever som vi kanske kan nyttja vid privata datorproblem. 
KM och BB kontaktar dem. 

 Väntjänsten: GE rapporterade att Kafé Björken börjar 
120130. Kaffepriset höjs till 25 kr. GE har varit intervjuad i 
Radio Dalarna vilket resulterade i en väntjänstare i 
Grycksbo. 

 Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 

 Friskvård: HT rapporterade att vattengymnastik nu bedrivs 
i tre grupper om totalt 45 deltagare. En vallakurs samlade 
22 deltagare som kommer att åka skidor gemensamt på 
onsdagar from 120118. Samling vid Jungfrurondellen fvb 
till Sörskog. 

 PPR: GL rapporterade att avtal har tecknats med 
Sahlanders tryckeri om tryckning av SPF-Nytt under 
2012. 

 
§6. Inkomna skrivelser 

 
Inbjudan om gratis kryssning med Birka Paradise har 
inkommit. 

 
§7. Valberedningen 
rapporterar 

 
AM rapporterade dagsläget vad avser förslag till funktionärer 
inför årsmötet. 

 
§8. Riktlinjer för bidrag till 
kurser/resor 

 
Diskuterades ett förslag framtaget av KM och reviderat av 
POO. Beslöts att fastställa förslaget efter revidering, se 
bilaga. 

 
§9. Webbplatsens innehåll 

 
Framlades ett förslag att ev sälja annonser på webbplatsen. 



 

 

Konstaterades att vi först måste kunna redovisa avsevärt 
större antal besökare på webbplatsen för att detta ska kunna 
bli framgångsrikt. 

 
§10. Bidrag till resa 

 
Diskuterades från föregående möte bordlagd framställan från 
Trued-Bergvall om bidrag till genomförd visningsresa till 
Kroatien samt Seniormässan. Beslöt styrelsen att 2500 kr ska 
avdelas till Resekommittén som själv bestämmer hur 
pengarna ska fördelas. 

 
§11. Hantering av 
kaffebiljettsförsäljning 

 
Kassaskrin ska hämtas på expeditionen och återlämnas 
snarast tillsammans med redovisning, se bilaga. 

 
§12. Planering av årsmötet 

 

 Kaffet vid årsmötet ska vara gratis. 

 Ekonomisk redovisning, revisionsrapport, valberedningens 
förslag till val samt dagordning trycks i 100 ex och läggs 
vid bord vid ingången. Verksamhetsberättelsen i övrigt 
skickas ut med gruppmejl och läggs ut på webben. Ett 
mindre antal trycks upp och läggs vid estraden för de som 
är intresserade. 

 
§13. Översiktligt 
kalendarium för nästa 
verksamhetsår 

 

 120328 Distriktsstämma 

 120425 Omvårdnadsnämndsinformation 

 W12 Mottagning av nya medlemmar 

 ? Konferens för sammankallande i kommittéer. 

 
§14. Nästa månadsmöte 

 
Nu på onsdag 120118. Sven von Holst. Inget arvode. 

 
§15. Verksamhetsplan för 
2012 

 
Utskickat förslag fastställdes efter revidering, se bilaga. 

 
§16. Nästa sammanträde 

 
120130 1030 (Observera tiden!). 

 
§ 17. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor. 

 
§18. Sammanträdets 
avslutning 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
          Karin Michols      Pia Ekström 
          Ordförande 


