
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 4 juni 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Pia Ekström, Ingrid Klärcke, Birgitta 
Lindqvist, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson, Bo Bävertoft, 
Erich Collberg och Gunnar Trued (delvis). 
Ej närvarande: Gustaf Lagerby. 
  

 
§ 99 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 100 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120509 lades till 
handlingarna. 

 
§ 101 Val av justerare 

 
Ingrid Klärcke valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 102 Dagordningen 

 
 Dagordningen godkändes med tillägg och viss omkastning. 

 
§ 103 Valberedningen har 
ordet 

 
EC rapporterade att Valberedningen fn arbetar med att ta fram   
förslag till ledamöter i Rabattkommittén, en femte ledamot och 
dito ersättare i KPR (eftersom vi numera har mer än 2000 
medlemmar), en samordnare för Patientrådet (eftersom 
Kristina Grane flyttar från orten) samt ytterligare en ledamot i 
Friskvårdskommittén. Till den senare posten föreslår 
Valberedningen Mats Hiertner. 
 
Styrelsen beslöt att välja Mats Hiertner till medlem av 
Friskvårdskommittén. 
 

 
§ 104 Resegaranti, 
redovisning 
 

 
GT redovisade bakgrunden och föreslog att föreningen 
ansöker hos Kammarkollegium att bli registrerade som 
återförsäljare för vissa researrangörsföretag. KK förväntas 
därefter besluta att föreningen genom en bank ska ha 
resegaranti på 50.000 kr. Bankkostnad är 1,5% av beloppet. 
Styrelsen beslöt att ge POO och KM i uppdrag att 
underteckna ansökan till KK och ansöka om bankgaranti. 

 
§ 105 Rapporter 

 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 
 
KPR: KS delade ut Falu kommuns broschyr om Hemtjänst 
med redovisning av värdegrundsblomma, se bilaga, och 
rapporterade om besök på Händelseriket. 
 
Väntjänsten: GE rapporterade att 9 personer deltog i lunch 
på Kopparhatten i fredags. 
 
Friskvård: HT rapporterade om sommarens aktiviteter. 
 



 

 

 
§ 106 Utvärdering av 
terminens verksamhet 

 
Diskuterades såväl månadsmötenas innehåll som ordningen 
vid kaffet efteråt. Framfördes olika synpunkter: 

 ”Lättare” program, kanske rock i stället för körsång 
(motiv: ”det var ju vi 40-talister som uppfann 
rocken”). 

 Värdar som tar hand om de som verkar vara nya 
eller ensamma vid kaffet. 

 Öl och macka i stället för kaffe. 
Förslagen överlämnades till programkommittén. 
 
Styrelsemötena: Beslöt styrelsen att bibehålla måndag som 
mötesdag. Konstaterades att styrelsens arbetsutskott 
sammanträder sällan – antagligen beroende på att behov 
inte finns. 

 
§ 107 Framtidsfrågor 

 
Upprustning av lokalen: Tidigare överenskommet datum för 
möte i frågan hade strukits pga andra åtaganden. Nytt möte 
efter sommaren. 
 
Möte för att välkomna nya medlemmar i höst. 
 
Möte för verksamhetsansvariga i höst. 

 
§ 108 Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 120813 0930. 

 
§ 109 Övriga frågor 

 
Konstaterade BL att i SPF-Nytt 2012-2 står inget om höstens 
månadsmöten eller studiebesök. 
 
BL rapporterade om brev från Vuxenskolan om samarbetet 
med dem och att de önskar en skylt på månadsmötena om 
att vi samarbetar samt att vi rapporterar verksamheten till 
dem. 

 
§ 110 Sammanträdets 
avslutning 

 
KM tackade styrelsen för vårens arbete och avslutade 
sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Ingrid Klärcke 
  Ordförande 


