
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 13 februari 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Ingrid Klärcke (delvis), Gustav Lagerby, Lisbeth Lundin, Barbro 
Andréason, Gun Eriksson, Hans Thors (delvis), Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson och 
Kerstin Stafås. 
Ej närvarande: Bo Bävertoft, Pia Ekström.   
Övriga: Allan Magnusson 

 
§31. Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§32. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 2012-01-30 lades till 
handlingarna. 

 
§33. Val av justerare 

 
Gustav Lagerby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§34. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar. 

 
§35. Valberedningen har 
ordet 

 
Allan Magnusson föreslår att Möteskommittén och 
Programkommittén slås samman till Programkommittén. 
Ändringar av namn i valberedningens lista har gjorts och 
framgår av Allan Magnussons korrigerade valberedningslista 
som bifogas. Ingvar Mårtensson ombesörjer att Erich Colberg 
får korrekt material till årsmötet. Erich Colberg och Annli 
Andersson föreslås till ny valberedning. 

 
§36. Inför årsmötet 

 
a. Avtackning av Barbro Andréason, Karin 
Olausson, Allan Magnusson och Jörgen Adolphson 
genomförs. 
b. Sammanföring av Programkommittén och 
Möteskommittén till Programkommittén beslutades. 
c. De nya ledamöterna enligt valberedningens 
förslag noterades. 
d. Mats Bergman håller parentation. De som av 
årsmötet utses till att justera årsmötesprotokollet ska göra det 
den 28 februari kl 10,00 på SPF kontoret Trotzgatan 35. 

 
§37. Anhållan om bidrag 
från Momentus 

 
Anhållan om bidrag har kommit från Momentus. Momentus 
har anmodats att inkomma med uppgift om vad man 
sysslar med men har inte gjort så. Punkten utgår därför. 

 
§38. Info.från Swedbank om 
kontanthantering 

 
Kontorschef Börje Forsberg och biträdande kontorschef 
Roger Olsson på Swedbanks kontor har bett att för styrelsen 
redogöra för kontanthanteringen av pengar i framtiden dvs. 
det kontantlösa samhället. Man lämnar dokumentation hur det 
var för och fram till idag. Inom en snar framtid ämnar man 
stänga kassorna för insättning och uttag. Man kommer att 
prioritera att lägga mer tid på bra rådgivning i små och stora 
ekonomiska frågor. För kontanter hänvisar man till 



 

 

bankomater eller i livsmedelshallar där man betalar med kort 
och där kan man förutom det man handlar för också samtidigt 
ta ut en mindre eller större summa kontanter. Man hänvisar 
inom en snar framtid till ”Riksbanken Falun” där man 
samarbetar med Loomis och här har man kvar tjänsten sätta 
in pengar.    

 
§39. Nästa sammanträde 

 
2012-03-12 kl.09,30. 

 
§40. Övriga frågor 

 
Gustav Lagerby rapporterar att 2200 exemplar av SPF Nytt 
kommer att tryckas för framtiden. Gustav Lagerby rapporterar 
också att skrivelse inkommit från Chatarina Dicander med 
ämnet ”Det är aldrig för sent – konsten att komma igen”. Vill 
ha en stödgrupp av seniorer på Arctic på lugnet. Vill ha in lång 
artikel i SPF Nytt, Veteranen och även i PRO Pensionären. 
Karin Michols har svarat Chatarina Dicander att då önskan att 
ha artikel både i SPF Nytt och Veteranen låter vi den 
rikstäckande Veteranen få företräde.  Efter diskussion 
beslutas att Gustav Lagerby kortar ner Chatarina Dicanders 
skrivelse i SPF Nytt. Per-Olof Odén rapporterar att 
abonnering av Veteranen är gjord. 

 
§41. Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutar sammanträdet. 

 
 
 
Ingvar Mårtensson 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gustav Lagerby 
  Ordförande 


