
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 10 december 2012. 
 
Närvarande: Kerstin Stafås, Ingrid Klärcke, Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Gun Eriksson, 
Hans Thors, Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson, Pia Ekström, Birgitta Lindqvist, Erich 
Colberg (delvis). 
Ej närvarande: Bo Bävertoft, Karin Michols. 
.   

 
§178. Sammanträdet 
öppnas. 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Kerstin Stafås. 

 
§179. Föregående protokoll. 

 
Protokollet från sammanträdet 2012-11-06 gicks igenom. 
Framfördes att i § 168 nämnda laptop där Vuxenskolan 
betalar halva kostnaden inte är laptop utan skivspelare. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
§180. Val av justerare. 

 
Birgitta Lindqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§181. Dagordningen. 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar. 

 
§182. Inkomna skrivelser. 

 
Brev mottaget från distriktet (se bilaga) och utgör svar på vår 
skrivelse med anledning av Erik Nirs brev. Beslut togs att 
sända kopia av brevet till Erik Nirs. Kerstin Stafås ombesörjer. 
Brevet lades till handlingarna. 

 
§183. Valberedningen har 
ordet. 
 
 
 
 

 
Valberedningen arbetar med rekrytering av nya medarbetare. 
Svårt få folk till Trafikkommittén men hoppas kunna övertala 
nuvarande att sitta kvar ett år till. Näringslivskommittén 
föreslås hjälpa Press och PR kommittén med annonser i SPF 
Nytt. Inget beslut togs. Ingrid Klärcke och Ingvar Mårtensson 
avsäger sig fortsatt arbete i styrelsen p.g.a. tidsbrist. 
Valberedningen Erich Colberg framför att det är många i 
styrelsen och borde kunna vara färre och hänvisar till hur man 
arbetar i näringslivet. Inget beslut togs. 

 
§184. Rapporter. 

 
a. Kerstin Stafås: Karin Michols höftoperation gått bra och hon 

hoppas vara tillbaka till nästa styrelsemöte. Omnämnda 
bluffaktura ännu ej polisanmäld utan har bestridits hos 
avsändaren. Inte fått något svar. Styrelsen påpekar att beslut 
är taget att polisanmälan skall göras. 
b. Ekonomi: Per-Olof Odén redovisar det ekonomiska läget – 

se bilaga. Bokslut klart 23 jan, extra styrelsemöte 28 jan., 
årsmöteshandlingarna klara 6 feb. Per-Olof Odén och Karin 
Michols tagit kontakt med revisorerna och gett datum om de 
har frågor. 
c. KPR: Kerstin Stafås rapporterar att äldreboendet 

Norshöjden diskuterats vad gäller fortsatt entreprenad. Tema 
Bo vann vilket beror på att de har höga ambitioner när det 
gäller personalens kompetens. Bl.a. doktorand anställd. 
d. Väntjänsten: Gun Eriksson rapporterar att det 



 

 

stapeldiagram för Björken som hon brukar presentera kommer 
senare när Bo Bävertoft är tillbaka. Café Björken fortsätter nu 
lördagar. Höstavslutningen var uppskattad och fin. Gun varit 
hos många som vill ha besök av väntjänstare. Behovet stort. 
Svårt få fram budskapet till många äldre om vår väntjänst. 
Kvalitetsveckan genomförd med många intressanta 
föreläsningar. Temat var Anhörigstöd. Många besökare i vår 
monter. Kvalitetsveckans tema 2013 är Värdegrund. 
e. PPR: Gustaf Lagerby rapporterar att man fått nya uppgifter 

och att gruppen går igenom sinsemellan vilka som gör vad. 
f. Friskvårdskommittén: Hans Thors rapporterar att senaste 

dansen gav förlust c:a kr. 1500: -.  Kanske konsert istället. 
Lisbeth Lundin rapporterar att hon varit i kontakt med Diös 
och rampen skall åtgärdas. Förbandslåda är anskaffad. Varit i 
kotakt med HomeMaid och storstädning är beställd till 
när ”nya kontoret” är klart. 

 
§185. Kalendarium för nästa 
termin/månadsmöten, 
styrelsemöten mm. 

 
Fastställda datum är: Styrelsemöten 14/1, 28/1,11/3, 8/4, 20/5 
samtliga kl. 09,30 med undantag av 11/3 då mötet är kl. 
13,30. Månadsmöten: 16/1, 13/2, 13/3,10/4. 
SPF– årsmöte 13/2. 
Distriktsårsstämma 20/3 i Malung. 
   

 
§186. Brevduvelunch – 
beslut om genomförande 
och förslag på dag. 

 
Beslöts att genomföras 8 mars kl.13,00 och att PPR 
kommittén och Expeditionskommittén också inbjuds.   

 
§187. Konferens för 
styrelsen och 
verksamhetsansvariga – 
förslag på dag. 

 
Beslöts att den kan vara 2 heldagar. För våren ska den äga 
rum i mars – Kerstin Stafås återkommer om datum. 

 
§188. Inför årsmötet. 

 

a. a. Verksamhetsberättelsen och Verksamhetsplanen ska vara 
klara 10 januari. 

b. b. Beslöts att vi bjuder på kaffe. 
c. c. Mats Bergman bör genomföra parentation. Karin Michols 

kontaktar Mats Bergman. 
 
§189. Vår lokal – fortsatt 
uppfräschning – ev. inköp. 

 
Stolar erhållna från Kristinegården. Det som behövs är bord. 
Beslut togs att inhandla bord från Ikea. Pia Ekström utsågs 
som smakråd vid inhandling av tyg för att täcka bokhyllorna. 
 
  

 
§ 190. Budgetfrågor. 

 
Per-Olof Odén tar upp att han behöver bättre budgetunderlag 
från kommittéerna så han slipper gissa. 
 

 
§ 191. Gemensamt möte 
med övriga. 
pensionärsorganisationer. 

 
Kerstin Stafås informerar att SPF och PRO Avesta har ett bra 
samarbete med Avesta kommun. Man har haft Möte/Fest i 
Avestaparken där bl.a. Avesta Kommuns ordförande deltog. 
Avesta kommun betalade festen. Frågan är om SPF och PRO 
Falun kan uppmana Falu Kommun att inbjuda till fest.   



 

 

 

 
§ 192. Nästa Styrelsemöte. 

 
2013-01-14 kl. 09.30 

 
§193. Övriga frågor. 

 
Laptop inköpt hos BK Falun. Faktura sänds till kassören. 
 

 
§ 194. Sammanträdets 
avslutning. 

 
Kerstin Stafås avslutade sammanträdet. 

 
 
 
  
 
Ingvar Mårtensson 
Vid protokollet 
  Kerstin Stafås Birgitta Lindqvist 
  Ordförande 


