
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 6 november  2012. 
 
Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, Lisbeth Lundin, 
Per-Olof Odén, Gustaf Lagerby, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Erich Colberg (delvis) och Gun 
Eriksson. 
Ej närvarande: Ingrid Klärcke och Ingvar Mårtensson. 
  

 
§ 158 Sammanträdet öppnas 

 
KM öppnade mötet. 

 
§ 159 Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 121008 lades till 
handlingarna. 

 
§ 160 Val av justerare 

 
Gustaf Lagerby valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§ 161 Dagordningen 

 
 Dagordningen godkändes med vissa tillägg. 

 
§ 162 Inkomna skrivelser 

 
Från distriktet med begäran om uppgifter om vilka behov 
föreningarna har av utbildning, konferenser mm under 2013. 
Karin Michols har i ett svar angett utbildning för olika 
funktionärer, tydliggörande av värdegrund samt rapportering 
av vad förbundet gör. 
 
Hans Thors, som har fått samma brev i egenskap av 
sammankallande i Friskvårdskommittén, har svarat aktiviteter 
ingående i kunskapstävlingen SPF:s hjärnkoll. 
 
Från medlemmen Erik Nirs som anser att det är fel att 
förbundet efter ansökan delar ut projektpengar till olika 
föreningar. Han menar att det är bättre att sänka 
medlemsavgiften i motsvarande grad eftersom endast stora 
föreningar har resurser att aktivt driva projekt som kan komma 
ifråga för bidrag. Beslöt styrelsen att med tillstyrkan 
överlämna förslaget till distriktet för en eventuell motion till 
nästa riksstämma, Karin Michols verkställer. 
 
Från medlemmen William Björklund som påtalar att rampen in 
till expeditionslokalen är farlig. Beslöt styrelsen att ge Lisbeth 
Lundin i uppdrag att kontakta fastighetsägaren och framföra 
budskapet. 
 
Från ett UF-företag i gymnasieskolan som vill presentera av 
dem framtagna läsglasögon med LED-belysning. Beslöt 
styrelsen att ge Gun Eriksson i uppdrag att ta kontakt med 
dem. 
 
Från Per Sillén som översände kort från Fryken-resan. 

  



 

 

§ 163 Förslag till inköp Per-Olof Odén redovisade erbjudande om inköp av 
kalendrar. Beslöt styrelsen att han beställer enligt framförda 
önskemål. 
 
Första-hjälpen-låda. Beslöt styrelsen att ge Lisbeth Lundin i 
uppdrag att inhandla en sådan. 

 
§ 164 Valberedningen har 
ordet 

 
Erich Colberg redovisade: 
 
Genom att vi har mer än 2000 medlemmar utökas vår 
representation i KPR från 4 till 5 ordinarie ledamöter och lika 
många ersättare. Valberedningen föreslår att Margareta 
Dunkars utses som ordinarie samt Sören Lund, Gudrun 
Eriksson och Ulla Björling som ersättare. 
 
Valberedningen föreslår att till ledamöter av 
Näringslivskommittén utses Lars Ädel, Bo Jönsson och Anita 
Wahlgren Ljungberg. 
 
Ledamöterna i Patientråden kommer att ha ett möte och 
bland sig utse förslag till samordnare. 
 
Utdelades blanketter till styrelsens ledamöter och till 
verksamhetsansvariga om de är villiga att kandidera för 
samma post under 2013 (i de fall som mandatperioden går ut 
i och med 2012). 

 
§ 165 Val av ersättare i KPR 

 
Beslöt styrelsen att Margareta Dunkars utses som ordinarie 
samt Sören Lund, Gudrun Eriksson och Ulla Björling som 
ersättare i KPR i enlighet med Valberedningens förslag. 

 
§ 166 Val av samordnare för 
Patientråden 

 
Ledamöterna i Patientråden kommer att ha ett möte och 
bland sig utse förslag till samordnare. 

 
§ 167 Kommittén för 
näringslivskontakter 

 
Beslöt styrelsen i enlighet med Valberedningens förslag att 
till ledamöter av Näringslivskommittén utses Lars Ädel, Bo 
Jönsson och Anita Wahlgren Ljungberg. 
 
Beslöt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av 
ordföranden (sammankallande), Hans Thors samt 
ledamöterna i Näringslivskommittén för att ta fram förslag till 
arbetsuppgifter för kommittén. 

 
§ 168 Rapporter 

 
Karin Michols: Från ett företag har inkommit en 
sk ”bluffaktura” med krav på betalning för en icke beställd 
annons. Karin Michols har bestridit fakturan. Beslöt 
styrelsen att ge Karin Michols i uppdrag att polisanmäla 
fakturan. 
 
Ekonomi: Per-Olof Odén redovisade det ekonomiska läget, 
se bilaga. 
 
KPR: Kerstin Stafås redovisade:  



 

 

 Falu kommun arbetar med en Värdighetsgaranti, 
föreningen borde kunna lära sig av detta beträffande 
vår egen värdegrund. 

 KPR får delta i och lägga synpunkter på 
upphandlingen av driften av Norshöjdens boende. 

 I nästa nummer av SPF-Nytt kommer ett 
sammandrag av det material som föreningen har 
skickat in rörande tävlingen Seniorvänlig kommun. 

 
Väntjänsten: Gun Eriksson redovisade: 

 I Falu kommuns referensgrupp för Anhörigstöd har 
Gun Eriksson och Lisbeth Lundin deltagit. 

 I morgon 121107 hålls ett möte med Falu kommun 
och Kopparstaden angående Kafé Björkens lokal, vi 
är uppsagda från nuvarande lokal from nyåret. 
Eventuellt kan byte av dag till lördag eller söndag 
komma ifråga. Höstens sista Kafé Björken äger rum 
121126. 

 
PPR: Gustaf Lagerby redovisade att det idag är manusstopp 
för nästa nummer av SPF-Nytt. 44 sidor samt ett blad med 
enkät om vad medlemmarna anser om föreningen och SPF-
Nytt. 
 
Studiekommittén: Pia Ekström rapporterade: 

 Vi har ett bra samarbete med Vuxenskolan. 

 Vissa kursledare (line-dance) vill ha mer betalt vilket 
innebär att kursavgiften kommer att höjas. 

 Vuxenskolan vill att de och vi utökar samarbetet 
genom gemensam annonsering. 

 En del pensionärer har tveksamhet mot att anmäla 
sig direkt när de ser en kurs, kommittén försöker 
därför med att först begära in intresseanmälan innan 
man drar igång en kurs. 

 Vuxenskolan betalar hälften av den inköpta laptopen. 
 
Friskvårdskommittén: Hans Thors redovisade: 

 Kursen Säkrare Seniorer blev inställd pga alltför få 
anmälningar. 

 Dans i Folkets Hus 121128. 

 Mjukgympan har tidigare bedrivits genom Gymmix, 
nu i egen regi varvid kostnaden kunnat sänkas från 
500 till 250 kr. 

 
Programkommittén: Birgitta Lindqvist redovisade 
vårlunchens meny. 

 
§ 169 Upprustning av vår 
lokal 

 
Kerstin Stafås rapporterade: 

 De överblivna möblerna är hämtade av Ta-Till-Vara. 

 Något snyggt tyg borde vi klä bohyllorna baksida med 
– och kanske även som förhänge framför 
framsidorna? 



 

 

 Kanske ska vi vända på bokhyllorna? 

 Tavlor ska hängas upp på väggarna. 

 Eventuellt kan vi få våra 14 stolar från Kafé Björken. 

 Eventuellt finns det stolar att inhandla billigt på 
Kristinegården. 

 
§ 170 Förnyelseidéer från 
Rankhytte-konferensen 

 
Kerstin Stafås hade sammanställt de av arbetsgrupperna 
framförda synpunkterna.  
 
Birgitta Lindqvist redovisade om lokal för månadsmötena: 
Januari och februari i Nybrokyrkan, 13 mars på Dalarnas 
Muséum som en test, 10 april är lokal ej bokad. 
 
Diskuterades när inbjudningsbrev till potentiella nya 
medlemmar ska sända ut, när de fyller 65 eller vid annan 
tidpunkt. Beslöt styrelsen att fortsätta skicka ut till de som 
fyller 65 år samt dessutom i augusti andra året efter det år då 
de fyllde 65 (under förutsättning av att de inte redan är 
medlemmar). 
 
Diskuterades förslag att tillsätta en juniorgrupp för att få in 
synpunkter från yngre medlemmar. Beslöt styrelsen att inte 
tillsätta någon sådan grupp men att uppmana 
Valberedningen att gärna söka yngre medlemmar vid förslag 
till nya funktionärer. 
 
Diskuterades förslag till ”rotation” på förtroendeposterna, dvs 
att en person skulle kunna inneha en viss funktion under en 
vid högsta tid. Inget beslut fattades. 

 
§ 171 Kryssningskonferens i 
mars 

 
Vid Rankhytte-konferensen framfördes ett förslag att vårens 
möte med verksamhetsansvariga skulle kunna förläggas 
som en kryssning till Mariehamn. Beslöt styrelsen att inte 
anordna någon sådan konferenskryssning utan att vårens 
möte skall genomföras på sedvanligt vis. 
 
Kerstin Stafås ville vid kommande möten med 
verksamhetsansvariga lägga mer kraft på framtiden, dvs 
utvecklingsfrågor, och mindre på rapportering av vad som 
redan har genomförts. 

 
§ 172 Budgetfrågor 

 
Per-Olof Odén har till de verksamhetsansvariga skickat ut en 
begäran om uppgifter om nästa års kostnader och intäkter, 
svar 121115. Beslöt styrelsen att budgetfrågor diskuteras på 
nästa styrelsemöte efter att ha förberetts på ett 
arbetsutskottsmöte 121127 1000. 

 
§ 173 Lokaler för vår 
verksamhet 

 
Frågan hade redan behandlats under tidigare punkter, se 
ovan. 

 
§ 174 Nästa månadsmöte 

 
Beslöt styrelsen att föredragshållaren inte får någon present 
eftersom hon tar ut arvode. 



 

 

 
§ 175 Nästa 
styrelsesammanträde 

 
121210 0930. 

 
§ 176 Övriga frågor 

 
Beslöt styrelsen att expeditionen håller julstängt 121221 – 
130107. 
 
Erbjudande har inkommit från HomeMaid om 20% rabatt på 
städning. Beslöt styrelsen att avvakta med storstädning tills 
all möbleringsförändring är klar och att ge Lisbeth Lundin i 
uppdrag att förhandla med HomeMaid om att då få 20% 
rabatt. 

 
§ 177 Sammanträdets 
avslutning 

 
Karin Michols avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Karin Michols Gustaf Lagerby 
  Ordförande 


