
 
 

Minnesanteckningar: Trafikkommitténs möte 2014-10-07 

 

Närvarande: 

Bo Ottosson 

Lennart Kjellin 

Per Börjesson 

Lars Bergfalk 

Margareta Nissby, styrelsen 

 

 

1. Studiebesök vid resecentrum Falun 18 september kl 13 

Cirka 30 personer deltog. Besöket inleddes med 1 timmes gemensam information om projektet och 

fortsatte med en rundvandring i två grupper. 

 

2. Trafik-och informationsträff tisdag 28 oktober kl 13.00, Ölandsgatan 8 

Lokalen i Elverket rymmer ca 60 personer. I dag är 24 personer anmälda. 

Bo inleder och presenterar också kommittén. 

Chefen för Dalarnas trafikpoliser PO Nordqvist informerar, cirka 45 minuter. 

Lars fortsätter med en diskussion om äldre och bilkörning med stöd av underlag från 

Transportstyrelsen (15 minuter). 

Lennart tar upp frågor om reflexer och broddar, mm (15 minuter). 

Därefter kaffe. Lennart svarar för beställning. 

 

Per annonserar träffen via gruppmail. 

Lennart ordnar informationsmaterial. 

Kommittén träffas klockan 12.15 för förberedelser. 

 

Speciella och intressanta frågeställningar som kommer fram under träffen följer vi upp och 

redovisar i SPF-nytt. 

 

3. Rapport från möte mellan styrelsen och verksamhetsansvariga 2014-09-10 

Bo informerade om mötet, där bland annat hade redovisats och diskuterats SPFs kommande 

namnbyte, verksamheten, ett eventuellt pensionärernas hus i Falun, verksamhetsplan, ekonomi, 

budget för varje kommitté, regler för kostnadsersättningar och fakturor, mediakontakter 

och ”befattningsbeskrivningar” för varje kommitté. 

Den 11 februari 2015 hålls årsmöte. 

 

Bo skickar ut minnesanteckningar. 

 

4. Våra aktiviteter 2015 

Bilrebus 

Gång- och eller cykelrebus 

Information om sparsam körning 

Busstrafiken (uppföljning av ”revolutionen”, inbjudan till kommunen för diskussion) 

Parkeringsfrågor 

 

5. Budget 2015 

Följande budgetförslag lämnas till styrelsen: 

Bilrebus   2500 kronor 



 
 

Gång- och cyelrebus  1000 kronor 

Sparsam körning  2500 kronor 

Lunch      500 kronor 

 

Totalt    6500 kronor 

6. Möte för nya medlemmar i föreningen 

Mötet hålls den 20 oktober och innehåller bland annat presentation av kommittéernas arbete. Ingen 

från kommittén har möjlighet att närvara. Bo informerar styrelsen. 

 

7. Uppgifter för verksamhetsansvariga 

Styrelsen har begärt en ”befattningsbeskrivning”. Kommittén tolkar uppdraget som att den ska avse 

hela kommitténs arbete. Förslag ska lämnas den 15 oktober. Bo tar fram ett förslag för synpunkter. 

 

8. Regler för kostnadsersättning 

Resekostnader, utlägg, mm ersätts av föreningen enligt särskilda regler. Blankett finns på kansliet 

och på hemsidan. Räkning attesteras av Bo. 

 

9. Övriga frågor 

Kommande manusstopp för SPF-nytt är 6 november 2014, samt 12 februari och 7 maj 2015. 

 

10. Kommande möten 

Tisdag den 11 november klockan 10.00 med efterföljande lunch samt tisdag den 20 januari 2015 

klockan 10.00. Plats: SPF Trotzgatan 

 

 

 

Vid pennan: 

Lars Bergfalk 


