
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 13 augusti 2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Ingrid Klärcke, Birgitta Lindqvist, 
Lisbeth Lundin, Per-Olof Odén (delvis), Ingvar Mårtensson, Gustaf Lagerby, Bo Bävertoft, 
Erich Colberg. 
Ej närvarande: Pia Ekström och Gun Eriksson. 
  

 
§ 111 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 112 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 120604 lades till 
handlingarna. Konstaterades en felaktighet i det justerade 
protokollet från sammanträdet 120423, månadsmötet om 
Strindberg enligt §80 avses hållas 121107. 

 
§ 113 Val av justerare 

 
Birgitta Lindqvist valdes att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

 
§ 114 Dagordningen 

 
 Dagordningen godkändes med visst tillägg och omflyttning. 

 
§ 115 Valberedningen har 
ordet 

 
EC rapporterade att Valberedningen föreslår att som ersättare i 
Pensionärsrådet utses Sören Lund och Gudrun Eriksson och 
som sammankallande i Patientrådet (under förutsättning av att 
han ger ett definitivt klartecken) Johan Asplund. 
 
Beslöts att med ovan angivna reservation utse ledamöter enligt 
Valberedningens förslag. 
 
Beslöts att Rabattkommittén ombildas till ett Projekt för 
näringslivskontakter. 
 
KM föreslog att from 2013 slopa ersättare i styrelsen och i 
stället utöka antalet ordinarie styrelseledamöter i motsvarande 
grad. Inget beslut fattades. 
 

 
§ 116 Rapporter 

 
Ordförande KM rapporterade att vid tecknande av 
resegaranti hos Swedbank framkom att banken ansåg att 
föreningen borde ha beslutat att garantin skulle tecknas hos 
just Swedbank – men de verkar ha godtagit det beslut som 
överlämnades eftersom de inte har hört av sig, att 
medlemmarna i PPR-kommittén har försetts med boken 
Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet, att en medlem 
har föreslagit att en kurs anordnas i hur man betalar med 
kontanter på bank och att Gun Erikssons make har avlidit 
varvid KM skickat kondoleansblommor. 
 
Ekonomi: POO redovisade, se bilaga. 
 



 

 

KPR: KS berättade om hur arbetet i KPR bedrivs. 
 
Friskvård: HT rapporterade at KM i golf har genomförts med 
45 deltagare, att den 1 oktober av 
pensionärsorganisationerna har utnämnts till Äldredagen och 
att Statens Folkhälsoinstitut under vecka 42 den 15-21 
oktober kommer att driva en kampanj Ett friskare Sverige. 
 
PPR-kommittén: GL rapporterade att deadline för material till 
SPF-Nytt 2012-3 är i morgon 120814, att redaktionen har 
konstaterat att arrangemang av Programkommittén och 
Kulturkommittén kolliderar tidsmässigt vilket har föranlett att 
studiebesöket på Konstgrafiska verkstaden avses att flyttas 
till annat datum och att han avser att vid årsmötet 2013 avgå 
som sammankallande i PPR-kommittén och därmed som 
huvudansvarig för SPF-Nytt. 

 
§ 117 Boulemästerskapet 

 
HT redovisade läget för SPF:s riksmästerskap i boule som 
kommer att hållas på Lugnet den 25-26 augusti, cirka 200 
lag med 600 deltagare är anmälda vilket är nytt rekord. Falu 
bouleklubb håller i och genomför arrangemanget åt SPF 
Falubygden. 

 
§ 118 Inköp av CD-skivor, 
FEG 

 
Beslöts att HT inköper 11 st CD-skivor, inspelade av Falu 
Evergreen, kostnad 1000 kr. 

 
§ 119 Datum för 
sammankomst för 
verksamhetsansvariga 

 
Beslöts att mötet genomförs som heldag på Rämshyttan den 
27 september för en kostnad av 200 kr/person inklusive allt. 
 
Motsvarande sammankomst våren 2013 föreslogs hållas på 
Viking Line den 12-13 mars. Inget beslut fattades. 

 
§ 120 Datum för mottagning 
av nya medlemmar 

 
Beslöts att mottagning av nya medlemmar genomförs den 22 
oktober 1330 under förutsättning av att lokalen är ledig, IK 
tar kontakt med Missionskyrkan. 

 
§ 121 Upprustning av 
föreningens och distriktets 
lokal 

 
Diskuterades kostnadsram för eventuella åtgärder. Inget 
beslut fattades, arbetsgruppen återkommer med förslag. 

 
§ 122 Seniordagen den 14 
september 

 
HT rapporterade att Lilltorpet är bokat och om 
programpunkter.  
 
Beslöts att erbjuda skjuts till Lilltorpet för de som har problem 
med att ta sig dit, anmälan till expeditionen senast den 7 
september. 
 
Beslöts att KM beställer SPF-pennor och ”svampar”, cirka 
300 st. 

 
§ 123 Framtidsfrågor 

 
Diskuterades förslag från BB där bland annat lämpligheten, 
med tanke på möjligheterna att locka nya ”unga” 
medlemmar, i att månadsmöten hålls i en kyrkolokal mm. 



 

 

Beslöts att frågan tas om hand av Programkommittén  och 
att den även tas upp på sammankomsten med 
verksamhetsansvariga. 

 
§ 124 Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde hålls den 10 september 0930. 

 
§ 125 Övriga frågor 

 
KS informerade om förbundets årliga aktivitet Seniorvänlig 
kommun. Tveksamhet framfördes om att föreningen skulle 
engagera sig i år. Beslöts att KS tar upp frågan med KPR-
gruppen. 

 
§ 126 Sammanträdets 
avsluning 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Birgitta Lindqvist 
  Ordförande 


