
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 30 januari 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Pia Ekström, Ingrid Klärcke, Gustav Lagerby, Lisbeth Lundin, 
Gun Eriksson, Hans Thors, Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson och Kerstin Stafås. 
Ej närvarande: Barbro Andréason, Bo Bävertoft.   
Övriga: Martin Eriksson, Marie Kellner 

 
§19. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§20. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 2012-01-16 lades till 
handlingarna. 

 
§21. Val av justerare 

 
Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§22. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§23. Inkomna skrivelser 

 
Skrivelser har inkommit från SPF Daladistriktet ang. 
kommunalisering av hemsjukvården tillsammans med utdrag 
ur protokoll fört vid LPR sammanträde 2011-11-02 , 
Socialstyrelsen ang. diabetes och Dalarnas Museum. Kopia 
på brevet Dalarnas Museum sänds till Gunilla Dahlberg. 
Lades till handlingarna. Brev har också kommit från SPF 
centralt ang. pengar som finns att söka. Hittills har 1,5 
miljoner beviljats, man utlyser ny ansökningsomgång för 
resterande kr.500,000:-. Kerstin Stafås ombedes ansöka om 
bidrag. 

 
§24. Valberedningen 

 
Karin Michols informerar att valberedningens 
sammankallande Allan Magnusson och ledamot Jörgen 
Adolphson ej önskar kvarstanna för ytterligare en period. 
Karin Michols tacksam för förslag till nya ledamöter. 

 
§25. Inför årsmötet 

 

 Verksamhetsberättelsen genomgicks och skrevs 
under. Ingrid Klärcke sätter in annons i Falu Kuriren ang. 
årsmötet 2012-02-08. 

 Medlemsavgift för 2013 föreslås oförändrad till 
kr. 85: - plus avgift till förbundet och distriktet per år och 
medlem. Diskuterades om halv årsavgift skall gälla från 2:a 
halvåret alt. från 1:a oktober. Inget beslut togs. 

 Föredragningslista för årsmötet presenterades 
och godkändes. 

 Barbro Andréason och Allan Magnusson 
avtackas med ett belopp som sätts in på Läkare utan gränser 
samt blommor. Avgående i arbetsgrupper där avtackar 
gruppen själv. Under denna punkt diskuterades vice 
ordförande. Karin Michols har vidtalat Pia Ekström som dock 
önskar mer betänketid. 

  



 

 

§26. Instruktioner för 
verksamhetsledare. 

Arbetsbeskrivning för gruppledare har efterfrågats. Karin 
Michols ber nuvarande gruppledare göra arbetsbeskrivning. 

 
§27. Brevduvelunch- 
tidpunkt, deltagare. Nya 
medlemmar datum för 
mottagande. 
Verksamhetsledare-
sammanträde. 

 
Brevduvelunchen är förutom för brevduvor också för Press 
och PR, för expeditionsgruppen samt för ordförande och 
kassör. Datum 2012-03-09 på Kuselska krogen. Mottagning 
av nya medlemmar 2012-03-15 kl.13,30 i Missonskyrkan. 
Ingrid Klärcke bokar torget i Missionskyrkan. 
Verksamhetsledare sammanträde halvdag i vår SPF lokal 
Trotzgatan 35 2012-03-27 kl.13,00 -16,00 – 17,00. 

 
§28. Nästa sammanträde 

 
2012-02-13 kl. 10,30 (obs tiden) 

 
§29. Övriga frågor 

 
Sparbanken har bett att få komma och informera om 
kontanthanteringen och kommer vid nästa sammanträde. 
Lugnet Gymnasiets dataakut där lärare Lars Ljunggren och 
några elever reparerar datorer. Kan ej göra hembesök utan 
man måste åka till skolan med sin dator. Idag c:a 1991 
medlemmar beslöts att fortsättningsvis ”uppvakta” varje 
hundrade medlem. Gustaf Lagerby önskar senast 2012-02-14 
uppgifter för SPF Nytt. Karin Michols konstaterar att styrelsen 
i stort blir oförändrad dock att Birgitta Lindqvist blir ny 
ledamot. Diskuterades att alla i styrelsen får kod för att ha 
tillgång till t.ex. medlemsregister. Beslöts att de som behöver 
kod får tillgång till det. 

 
§30. Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
Ingvar Mårtensson 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gun Eriksson 
  Ordförande 


