
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 2 april 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Ingrid Klärcke, Pia Ekström, Lisbeth 
Lundin, Gun Eriksson, Per-Olof Odén, Birgitta Lindqvist (delvis), Ingvar Mårtensson, Gustaf 
Lagerby och Bo Bävertoft. 
  

 
§ 62 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 63 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120305 lades till handlingarna. 

 
§ 64 Val av justerare 

 
Per-Olof Odén valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 65 Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med tillägg och revideringar. 

 
§ 66 Rapporter 

 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. Idag har föreningen 
2023 medlemmar – men 76 har ännu inte betalat årets 
medlemsavgift. 

 
KPR: KS rapporterade att eftersom vår förening har mer än 
2000 medlemmar får vi tillsätta ytterligare en representant i 
KPR. Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att föreslå 
namn. 
 
Väntjänsten: GE kommenterade IP-Ä, referensgrupp för 
anhörigstöd, förmiddagsträff för alla väntjänstare och att 
höstens kvalitétsvecka kommer att hållas i vecka 47. 
 
Friskvård: HT redovisade att vinterns skidåkning av naturliga 
skäl är avslutad men avses återkomma nästa säsong, 
Säkrare Seniorer har genomförts med 18 deltagare, hittills har 
fyra kurser genomförts (av Friskvårds- och 
Studiekommittéerna gemensamt) med totalt cirka 100 
deltagare, till terminens avslutande dans kom cirka 70 
besökare vilket innebär att vårens danser har gått med förlust 
(nytt koncept till hösten?), SVT planerar ett hälsoprogram och 
söker pensionärer som vill delta (se bilaga), Förbundet 
planerar i höst en kampanjvecka för ”det friska” (se SPF-
bladet 2012-5 som bilaga) som Friskvårdskommittén inte 
tänker engagera sig i, Förbundet planerar en final i tävlingen 
Hjärnkoll vilken vår förening ännu inte har engagerat sig i. 
Kanske något för Kulturkommittén?  
 
Från distriktsstämman: KM sammanfattade stämman och 
redovisade distriktets planerade konferenser under våren (se 
bilaga). 

 
§ 67 Meddelanden 

 
KM: Kulturkommittén består av Bodil Skogsberg 



 

 

(sammankallande), Barbro Andréason, Egon Nilsson, Kerstin 
Fletcher-Söderbaum, förhoppningsvis ska den kunna 
kompletteras med ytterligare en man. 
 
KM: Ett uppdrag att föreslå medlemmar i Rabattkommittén är 
överlämnat till valberedningen. 
 
KM: Mötet i tisdags med verksamhetsansvariga var ett bra 
möte. 
 
KM: Den 26 april har Resekommittén möte varvid de besöks 
av en representant från SPF Hofors som informerar om läget 
vad gäller resegaranti. 
 
KM: En grupp inom Förbundet arbetar med att se över 
befintliga stadgar, arbetet avses vara klart under nästa år. 

 
§ 68 Planering av aktiviteter 
under verksamhetsåret 

 
HT redovisade att Friskvårdskommittén har diskuterat två 
olika alternativ till aktivitet i september, dels på Lilltorpet i 
likhet med ett antal år tidigare, dels enbart 
mannekänguppvisning i centrala staden i enlighet med förra 
året. Styrelsen beslöt att välja Lilltorpet. 
 
Diskuterades vad avsikten är med aktiviteten, att rekrytera 
nya medlemmar eller att åstadkomma en trevlig dag för de 
befintliga medlemmarna. Beslöts att avsikten i första hand är 
det senare.  
 
Beslöts att datum preliminärt är fredagen den 14 september, 
KM kollar med Seniorshopen, HT kollar med Lilltorpet, 
reservdag den 13 september. Ansvaret för aktiviteten ligger 
hos Friskvårdskommittén. 

 
§ 69 Upprustning av vår 
lokal 

 
KS argumenterade för att lokalen bör göras mer trivsam, tex 
genom att onödiga möbler och datorer rensas bort. Beslöts 
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av KS 
(sammankallande), LL och BB för att ta fram förslag till 
åtgärder. 

 
§ 70 Nästa månadsmöte 

 
Vid nästa månadsmöte den 11 april talar Göran Carlsson från 
Region Dalarna under rubriken ”Har Dalarna plats i en ny 
storregion?”.  

 
§ 71 Nästa sammanträde 
 

 
Nästa sammanträde den 23 april 09.30. Sammanträdet därpå 
flyttas från den 7 till den 9 maj 09.30. 

 
§ 72 Övriga frågor 

 
LL om nycklar: Är det fler som behöver nycklar? Svar nej. 
 
Lunch för styrelsen? Beslöts att den genomförs i samband 
med vårlunchen på Dössberget 9 maj, Barbro Andréason 
inbjuds speciellt. Buss är bokad. 
 
Uppmanades berörda att använda spalten ”På gång” i FK 



 

 

(och motsvarande i DD) för gratis information om våra 
aktiviteter. 
 
KS föreslog att om föreningen avser att engagera sig i något 
som har med mat att göra så bör det vara under ett motto i stil 
med ”Matinspiration för en”. 

 
§ 73 Sammanträdets 
avslutning. 

 
KM avslutade sammanträdet. 
 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Per-Olof Odén 
  Ordförande 


