
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 5 mars 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Ingrid Klärcke, Pia Ekström, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Per-
Olof Odén, Birgitta Lindqvist, Ingvar Mårtensson, Gustaf Lagerby och Bo Bävertoft. 
Ej närvarande: Kerstin Stafås och Hans Thors.    

 
§ 51 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols 

 
§52 Föregående protokoll 

 
Protokollet från konstituerande sammanträdet 120215 lades 
till handlingarna. 

 
§53 Val av justerare 

 
Ingvar Mårtensson valdes att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§54 Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med tillägg och revideringar. 

 
§55 Rapporter 

 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 

 
KPR: KM rapporterade om Koll på läkemedel. PE 

rapporterade att en kurs i ämnet kan komma till hösten. 
 
Väntjänsten: GE har haft träff med alla väntjänstare. Den 13-
14-15 mars håller kommunen föredrag om anhörigbemötande 
i Kristinehallen. 

 
PPR: GL rapporterade att SPF-Nytt 2012-1 är ute, 
redaktionen är nöjd med det nygamla tryckeriet. Påtalades att 
stilen i detta nummer är mindre än tidigare, vilket uppfattades 
negativt. 

 
§ 56 Inkomna skrivelser 

 
Skrivelse från Förbundet om möjlighet att kostnadsfritt 
engagera föreläsare från Hjärt-lungfonden. Överlämnades till 
Programkommittén. 
 
Inbjudan från Förbundet till konferens i Konsten att skriva 
bättre. Överlämnades till PPR-kommittén. 
 
Inbjudan till Svensk Gerontologidag i Norrköping den 18 
mars. Lades till handlingarna. 
 
Kallelse till Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte, PE 
representerar föreningen. 
 
Reklam från Viking Line, lades till handlingarna. 
 
Tackbrev från Barbro Andréason för avtackning på årsmötet. 

 
 

 
 



 

 

§57 Ärenden från årsmötet Sammankallande i valberedningen. Årsmötet hade uppdragit 
åt styrelsen att utse sammankallande i valberedningen. 
Utsågs Erich Colberg. 

 
Sammankallande och ledamöter i Kulturkommittén. IK arbetar 
med förslag i frågan. 
 
Deltagare i distriktsstämman: Utsågs KM, IK, PE, IM, BB, GE, 
POO, BL och KS. 
 
Sammankallande och ledamöter i Rabattkommittén. 
Överlämnades till Valberedningen att komma med förslag i 
frågan. 
 
Assistent till kassören. POO påtalade återigen frågan. Frågan 
bordlades. 

 
§58 Planering av aktiviteter 
under verksamhetsåret 

 
Överlämnades till Friskvårdskommittén att tillsammans med 
de, som de anser behöver adjungeras,  komma med förslag 
till uppläggning. 
 
Möte för nya medlemmar 15 mars. 
 
Möte för verksamhetsansvariga den 27 mars. 

 
§59 Medlem nr 2000 

 
Medlem nr 2000 heter Yvonne Modén, hon kommer att 
uppvaktas med ett presentkort på valfri endagsresa 
arrangerad av Resekommittén. 

 
§60 Nästa månadsmöte 
 

 
Bo Hellman pratar om Moder Elisabeth. Inget arvode, gåva till 
Birgittagården 1000 kr. 

 
§61 Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde den 2 april. 
 

 
§62 Övriga frågor 

 
Vårlunchen på Dössberget med sång av kören. Föreningen 
genom expeditionskommittén bokar buss, gratis resa för 
kördeltagare, kostnad 50 kr för övriga. 
 
Beslöts att expeditionen hålls stängd på skärtorsdagen. 
 
Framförde KM deltagarnas tack för tårta från GE. 
  

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Ingvar Mårtensson 
  Ordförande 


