
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 23 april 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Ingrid Klärcke, Pia Ekström, Lisbeth 
Lundin, Gun Eriksson (delvis), Per-Olof Odén, Birgitta Lindqvist, Ingvar Mårtensson, och Bo 
Bävertoft. 
Ej närvarande: Gustaf Lagerby. 
  

 
§ 74 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 75 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120402 lades till handlingarna 
efter påtalande att ”IP-Ä” som omnämns i §66 ska vara ”IPPI”. 

 
§ 76 Val av justerare 

 
Kerstin Stafås valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 77 Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med tillägg och revideringar. 

 
§ 78 Rapporter 

 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 

 
KPR: KS rapporterade att vid konferensen för ordförande, 
vice ordförande och rekryterare i förra veckan framfördes 
mycken kritik i länet mot KPR, men i Falun tycker vi att 
verksamheten fungerar bra. Handelsstrategi för Falun har 

varit på remiss, varvid vi lämnat synpunkter, det var en bra 
utredning. 
 
Väntjänsten: GE rapporterade att Kafé Björken genomförs för 
sista gången denna termin idag varvid kören sjunger. 
Väntjänstkommittén hade möte häromdagen, 
sommarutflykten ska eventuellt gå till Vikabröd i Stora Skedvi, 
högst 50 deltagare. 
 
Friskvård: HT redovisade. Falu kommuns friskvårdsfolder 
finns klar, läggs ut på expeditionen. 120502 kommer en 
distriktskonferens om friskvård att hållas, Nils Jonsson deltar. 
Golfkurserna startar enligt plan. Musik i Stadsparken hålls 
varje söndag kl 1500 i sommar mellan 120610 och 120806. 
Meddelande om detta skickas till redaktionen för SPF-Nytt. 
SPF-SM i boule genomförs i vår regi i sommar, men Falu 
Bouleklubb sköter allt.  
 
Studie: PE rapporterade att uppgifter om höstens kurser 
kommer i höstnumret av SPF-Nytt, i sommarnumret kommer 
blänkare. Kursen ”Guldkant på tillvaron” blev fullbesatt tack 
vare gruppmejl. Vuxenskolan har omorganiserats och försetts 
med ett utvecklingsråd. PE försöker att till ett kommande 
möte få någon representant för Vuxenskolan att komma hit 
och berätta om dem. 



 

 

 
Rekrytering: IM rapporterade från konferens och konstaterade 
att SPF-Nytt är helt oslagbart i länet, det finns ingen annan 
förening i distriktet som har något som ens ligger i samma 
härad. Bravo oss! Inger Nyberg hade på konferensen 
redovisat att hon hade haft kontakt med SPRF i länet med 
anledning av den spruckna fusionen, SPRF håller på att ”ta 
slut” varför de hänvisar de som är intresserade av att gå med 
att i stället ta kontakt med SPF. 

 
Kaffepaus 

 
Barbro Andréason bjöd i sin frånvaro på mycket god tårta. 
TACK! 

 
§ 79 Meddelanden 

 
Kulturkommittén. KM rapporterade att ytterligare en man 
avses ingå i kommittén men han är ännu inte hittad. 
 
Resegaranti. På torsdag kommer resekommittén och KM och 
en representant från SPF Hofors att ha ett möte för att 
diskutera frågan. Tas upp för beslut på nästa styrelsemöte. 

 
§ 80 Planering av aktiviteter 
under verksamhetsåret 

 
Seniordagen på Lilltorpet 120914 1000-1400, lokalen är 
beställd av HT. Friskvårdskommittén håller i aktiviteterna. KM 
har pratat med Seniorshopen och handhar fortsatt kontakt 
med dem. PE tar kontakt med Arla för sponsring med 
mjölkprodukter. Vi går ut med budskapet ”Vill du ha skjuts – ta 
kontakt med expeditionen!” så får vi sedan se hur många som 
anmäler sig och vad vi gör åt saken. 
 
Höstens program. BL rapporterade: 

 120912 Bo Thorngren om Grönköpings Veckoblad. 

 120926 Carl Larssons skolhem, studiebesök. 

 121010 Cecilia Lundberg om Äldre och mediciner. 

 121024 Förlagssystem, studiebesök. 

 121111 ”Varför är det så mycket tjat om Strindberg?” 

 121121 SVT Egnellska huset, studiebesök. 

 121212 Lucia. 

 
§ 81 Vår lokal - upprustning 

 
Arbetsgruppen har bokat tid för möte. 

 
§ 82 Nästa månadsmöte 
 

 
”Vad kan man som pensionär få hjälp med?”, besök av 
Elisabet Johansson, Kommunfixarn och HomeMaid. 

 
§ 83 Vårlunchen 

 
Tidigare beslut om att hyra buss för bl a kören revs upp. 
Kören vill åka tidigare. I stället beslöts att subventionera 
körens mat med 50 kr. Hittills 31 anmälda (inklusive styrelsen) 
plus kören 39. Samåkning: GL, BB och KS åker med IM, LL, 
KM och PE åker med POO. 

 
§ 84 Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 120509 0930. 
 

 
§ 85 Övriga frågor 

 
Fråga från BB om övergång till den av SPF tillhandahållna 



 

 

webbplatsen. Beslut: Gör som du vill! 
 
POO: Vi behöver bättre utställningsmaterial, framför allt bör 
bilder vara i storlek A4 eller A3, gärna digital skärm. 
 
Beslöts att sommartid 120612 – 120806 har expeditionen 
öppet endast tisdagar. 

 
§ 86 Sammanträdets 
avslutning 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Kerstin Stafås 
  Ordförande 


