
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 9 maj 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Pia Ekström, Gustaf Lagerby, 
Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson och Bo Bävertoft. 
Ej närvarande: Birgitta Lindqvist och Ingrid Klärcke. 
  

 
§ 87 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 88 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120423 lades till handlingarna. 

 
§ 89 Val av justerare 

 
Hans Thors valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 90 Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med tillägg. 

 
§ 91 Rapporter 

 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 

 
KPR: KM rapporterade från möte 120507. Information från 
Omvårdnadsnämnden till alla som fyllt 75 år kommer att ges 
på biblioteket 120510. Enligt annons kommer representanter 
från pensionärsorganisationer att vara närvarande – men 
dessa har inte fått någon inbjudan. SPF Daladistriktet 
arrangerar 120515 en kurs för Samverkansområde 4 (där vi 
ingår) i hur man arbetar i KPR. Omsorgsförvaltningen 
arrangerar 120516 en kurs/konferens om Socialstyrelsens 
värdegrundsmaterial. Vi har yttrat oss över Falu Kommuns 
Handelsstrategi. 
 
Väntjänsten: GE redovisade Kafé Björkens närvarostatistik 
våren 2012 (se bilaga), verksamheten har gett ett bra 
ekonomiskt resultat. Höstens verksamhet börjar 120910. 
Sommarens utfärd för gamla gamla till Vika Bröd sker 
120802. GE har deltagit i anhörigträff på Smedjan och i SPF-
distriktets konferens 120502 för bla väntjänstare, vilken var 
mycket bra.  
 
Friskvård: HT rapporterade att Nils Jonsson deltagit i 
konferens för Friskvård 120502. Sommarens golfkurser har 
startat, 4 deltagare i nybörjarkursen, 20 i fortsättningskursen. 
Kommittén vill utöka sin sammansättning med en man. HT 
kontaktar valberedningen. Samverkan mellan 
Friskvårdskommittén och Väntjänsten har diskuterats. 
Dansernas framtid svävar i luften. Lilltorpsdagen kallas 
Seniordagen. 
 
PPR: GL rapporterade om SPF-Nytt, avslutande 
redaktionsmöte för nr 2012-2 hålls nu på fredag 120511. 

  



 

 

§ 92 Redovisning från 
konferenser 
 

Se § 91 ovan. BB rapporterade från SPF-distriktets konferens 
för sekreterare och förklarade sig mycket nöjd med sina 
arbetsförhållanden inom föreningen. 

 
§ 93 Resegaranti. Förslag 
från resekommittén 

 
KM redovisade från möte med Resekommittén och 
representanter för SPF-föreningen i Hofors. Beslöt styrelsen 
att ge i uppdrag till Gunnar Trued och Per-Olof Odén att 
kontakta banker och teckna avtal om resegaranti med en av 
dem. Denna paragraf förklarades vara omedelbart justerad. 

 
§ 94 Utvärdering av 
terminens verksamhet 

 
POO: Ekonomin är god. 
LL: Expeditionens verksamhet har fungerat bra. 
KS: Vi har ett mycket stort utbud, vi ligger i topp bland 
föreningar. 
KM: Studiebesöken är välbesökta men månadsmötena är inte 
precis överfulla. Diskussion om vad detta beror på. ”Kotterier 
vid kaffeborden – vi går inte dit” var ett avlyssnat uttalande. 
Beslöts att bordlägga frågan om eventuella åtgärder till nästa 
sammanträde.  

 
§ 95 Riktlinjer för 
publicering på nätet och 
gruppmail 

 
En begäran om att inbjudan från ett politiskt parti till ett möte 
om äldrevård skulle skickas ut med gruppmail och läggas ut 
på vår webbplats har avvisats. Diskussion om vilken typ av 
arrangemang som vi ska informera om. Beslöts att 
information i första hand ska avse föreningens egen 
verksamhet, att information om arrangemang anordnade av 
politiska partier inte ska publiceras, att i övrigt ”sunt förnuft” 
ska gälla vid varje tillfälle.  

 
§ 96 Nästa sammanträde 
 

 
Nästa sammanträde 120604 0930. Beslöts att till detta 
sammanträde inbjuda en representant för Valberedningen, 
KM tar kontakt med Valberedningens sammankallande. 

 
§ 97 Övriga frågor 

 
KS ansåg att papper som skickas ut från föreningen ska ha 
SPF-logga och vår förenings namn. KM skickar digitalt 
underlag till styrelsens medlemmar för detta. GE rapporterade 
att Falu Kommuns Kvalitetsvecka blir vecka 47. 

 
§ 98 Sammanträdets 
avslutning 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Hans Thors 
  Ordförande 


