
 

 

 

 

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

 
§127. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§128. Föregående protokoll 

 
Protokollet från sammanträdet 2012-08-13 lades till 
handlingarna efter justering av § 115 Johan Asplund ändrat till 
Harald Asplund. 

 
§129. Val av justerare 

 
Pia Ekström valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§130. Dagordningen 

 
Dagordningen godkändes med vissa ändringar. 

 
§131. Inkomna skrivelser. 

 
Inkommit några tackkort som lästes upp. Carina Broman 
skriver om Ruggugglan och i samband med det 
materbjudande. Skrivelsen lämnad till programkommittén 
Birgitta Lindqvist. Länsstyrelsen inbjuder till ”tillgänglig service 
är bra för alla” den 20 sept. Lades till handlingarna. 

 
§132. Rapporter 
 
 
 
 

 
a. Karin Michols och Kerstin Stafås deltog i 
ordförandekonferensen anordnad av distriktet på Hotell 
Lerdalshöjden Rättvik. Information gavs angående 
inloggningen på förbundet samt utvecklingsbidraget 2013 där 
ansökan om bidrag ska vara insänd senast 30 juni 2013. 
Medlemsökning önskas med 2 %. Karin Michols påminner om 
de möten/konferenser vi har framför oss dvs. konferens 26 
sept. KPR, 18 okt. för kassörer samt träff med reseansvariga i 
oktober. 
b. P.O. Odén redogjorde för ekonomin – se bilaga. 
Han har också varit i kontakt med kommunen om bidrag till 
SPF och uppmanar KPR representanter att bevaka. 
c. Kerstin Stafås rapporterar från KPR att både 
ordinarie och ersättare är med på mötena.   
d. Gun Eriksson rapporterar att väntjänsten med 
ett antal deltagare besökt Vika Bröd. Fick se produktion, fick 
information om Vika Bröd och bjöds på förplägnad i form av 
smörgås. Dagen till ära fint väder!  Gun E. rapporterar att det 
varit turbulent på Kafé Björken – Kopparstaden säger att 
kommunen ska vara där istället. Efter flera turer får vi vara 
kvar på Björken denna termin. Möbler tagna från Kristallen till 
Björken men passar inte riktigt vår verksamhet. Undersöker 
om ny lokal kan erhållas från 2013. ev. Nybrokyrkan, 



 

 

Kristinegården, Globen alt. Centrumkyrkan. Informerar om 
Seniormässan 1 oktober i Folkets Hus. Program se bilaga.   
e. Hans Thors rapporterar att riksmästerskapet i 
Boule 26-27 aug. med 600 deltagare genomförts. 4 lag från 
SPF Falubygden deltog. Johnny Gahnshag förrättade 
prisutdelning. Scramble golf 5 gånger under hösten. 
Startavgift går till priser. Vattengymnastik 3 grupper finns och 
man har kö. Dock inte tillräckligt många för att starta 
ytterligare en grupp. Mjukgympa har startat i Gymmix regi till 
en kostnad av kr. 600: - som inkl. medlemsavgift i Gymmix. 
Idag (2012-09-10) startar mjukgympa i SPF regi. 
Motionslotteriet dragning 3 okt. kl. 09,00. 
f. Gustaf Lagerby vill göra läsvärdesundersökning 
med blankett i SPF Nytt och e-post. Bifölls.   
g. Pia Ekström informerar om Vuxenskolans kurser 
och överlämnar 4 sidor för vidarebefordran till Bo Bävertoft.   
Påtalar att för Träslöjdskursen har det blivit fel tel. nr.-ska vara 
391 42 . 

 
§133. Beslut om datum för 
mottagning av nya 
medlemmar. 

 
Beslöts till 31 oktober kl.13,30 i Nybrokyrkan. 

 
§134. Upprustning av vår 
lokal-redovisning och 
förslag. 

 
Kerstin Stafås informerar att man städat och rensat. Möbler 
som ska säljas ligger på hemsidan. Tidsplan för 
färdigställande är innevarande termin.    

 
§135. Seniordagen den 14 
september. 

 
Hans Thors har iordningställt program – se bilaga. 
Programmet delas ut vid entrén till Lilltorpet där också SPF 
pennor, bokmärken och ”svamp” till kundvagnar delas ut.  
Huvudpunkt är modevisningen. Beslöts att programmet delas 
ut också på månadsmötet 12 sept.   

 
§136. Framtidsfrågor (sekr. 
har i juni skickat ut ett utkast 
till samtliga i styrelsen) 

 
Programkommittén (Birgitta Lindqvist) positiv till annan lokal 
för möte. Undersöker alternativ lokal ev. Domänverket, 
Biblioteket etc. 
Nästa årsmöte bestäms preliminärt till 13 februari 2013 = 
onsdag vecka 7. 

 
§137. Nästa månadsmöte - 
arvode/present. 

 
Föredragshållaren erhåller arvode - därför ingen present. 
Kulturkommittén presenterar sig. Birgitta Lindqvist 
presenterar föredragshållaren. Karin Michols tar upp att vi 
som är på månadsmötet bör agera värdar bl.a. vid 
kaffeserveringen. 

§138. Nästa sammanträde. 8 oktober kl. 09,30. 
 
  

§ 139. Övriga frågor. Togs upp samåkning till Verksamhetskonferensen 27 sept. 
Beslutades vem som åker med vem. 
Lisbeth Lundin har önskemål om trådlös telefon. Kostnad c:a 
kr. 300: -. Bifölls. 
 

§ 140. Sammanträdets Karin Michols avslutade sammanträdet. 



 

 

avslutning.  

 
 
 
 
 
 
 
Ingvar Mårtensson 
Vid protokollet 
  Karin Michols Pia Ekström 
  Ordförande 


