
Minnesanteckningar 

Träff med ordförande/sammankallande i SPF:s kommitéer 2009-02-25 

 

Närvarande    Karin Michols Ordförande 

                       Britta Lundberg Expeditionkommitén 

                       Martin Löfdahl Distribution medlemsblad 

                       Nils Jonsson  Ers. Friskvårdskommittén 

                      Allan Magnusson Försäkringsfrågor 

                      Inga-Britt Andersson Hörselvård, Väntjänsten 

                      Kerstin Stafås KPR/pensionärsrådet 

                      Göran Wiberg Ers. körkommittén 

 Maud Nilsson Medlemsregister 

                      Gustaf Lagerby Press-och PR-kommittén 

                      Bo Apelgren  Programkommittén 

Ruth Trued  Resekommittén 

Karin Olausson Brukarråden 

Pia Ekström  Studiekommittén 

Inga Hammar Möteskommittén 

Per-Olof Odén Kassör 

 

1.Öppnande av mötet 

   Barbro Andréason kunde p.g.a sjukdom ej närvara. Karin Michols tog hand om ordförande- 

   skapet och hälsade alla välkomna till dagens träff. 

 

2. Dagordning 

    Fastställande av dagordning följde och därefter presentation av mötesdeltagarna. 

 

3. Hänt sedan sist 
    Ruth Trued: För tillfället lugnt fram till slutet av mars inför SPF-nytts manusstopp 17//4 

    Svärdsjö-Borlänge-Stora Tuna Hästberg vill träffas för eventuellt samarbete. Möte 12/3. 

    Resekommittén medverkar vid utställning i Folkets Hus i slutet av april, ”Seniormässan” 

    

    Martin Löfdahl: Brevduveansvarig har ej hunnit få någon erfarenhet efter så kort tid. 

 

   Britta Lundberg: Just nu är det högtryck på expeditionen. Många anmäler sig till speciella 

   resor. Icke medlemmar kommer med vid eventuell plats. 

 

   Inga-Britt Andersson:   Väntjänsten samt Hörselvården efterlyser kurs för hjälpmedel för 

   egen del. Hörselslingor bör kollas vid olika evenemang.. Förslag att köpa in sig på en 

   landstingskurs. 

 

   Inga Hammar: Möteskommittén fungerar bra. Inget speciellt att tillföra. 

 

  Göran Wiberg ers.för Kerstin Tenéus: Full fart ! 43 st medlemmar. Margareta Åberg- bra 

  stöd. Kören har bytt namn till ”SPF-kören Falun”. Orsak: ”Blåklockan”  litet feminint. 

 

  Gustaf Lagerby: PR-kommittén  omgjord. Web-sidan – ny redaktör.  Margareta Nissby – 

  time out. Inger Ågren Grundelius ny redigerare för Margareta Nissby. 

  Stig Hellberg ombesörjer snabba meddelanden. 

  Möte 2009-02-27.. Reportage- Representation – gärna förslag till ovanstående.. 



Karin Olausson: Brukarråden – SPF:s representanter vill gärna ha dina synpunkter. 

Övrigt – rapport från olika tillfällen. 

 

Pia Ekström: Kursverksamheten har utökats med ett antal kurser. En av dem är ”Passion för 

livet”, som presenteras utförligare på sid.19  i SPF –Nytt  våren 2009. 

 

Allan Magnusson:  Försäkringsfrågor ventilerades. Valberedningen hade synpunkter ang. 

platser i styrelsen – gensvaret har varit bra! Om man önskar lämna en kommitté bör man 

redan nu tala om det. Protokoll  från kommittémöten efterlystes. 

 

Maud Nilsson: ”Verksamhetsgrupper 2009-2010” delades ut. Allan Magnusson samt Britta 

Lundberg äger rätt till ”Läsbehörighet”. 

 

Nils Jonsson, ers. för Hans Thors: Friskvårdskomitten består av fyra medlemmar. Svårt att 

behålla damerna. Aktiviteterna fungerar bra förutom stavgång som går något sämre. Försök 

till aktivering av dem som ej får tillräckligt med motion föreslogs. Förslag: Presentation på 

Björken. 

 

Per-Olof Odèn: Medlemsavgift 205 kr varav 85 kr går till SPF- Falubygden. Viktigt att 

behålla verksamheter som är intressanta. 

 

Kerstin Stafås, ny i .KPR:. Intressanta frågor. Utvärdera privata vårdgivare – ett nytt arbete. 

Ordna aktiviteter för anhöriga, gärna i samarbete med andra frivilligorganisationer 

 

4. Karin Michols: Formellt i en förening 

 * Inga utgifter för arbetet. 

 * Parkeringskvitto lämnas in. Hyresgästtillstånd på exp. 

 * Utgifter skall styrkas med räkning – kvitto.. 

 * Reseräkning till kassör. 1.85 kr/km. 

 * Svåra utgifter att verifiera –ex. telefonavgifter.. 

 * Dator ersättning. 

 * Blankett finns för ovanstånde. 

 * Verksamhetsplan utdelad. 

 

5.Hur går vi vidare ? 

.* Välkomnande och information för nya medlemmar 2009-03-30 kl 13.30 

 * Mål och riktlinjer överensstämmer bra med verksamhetsplanen. 

 * Medlemsrekrytering – SPF- Nytt 

 * Ålderskurvor för programkommittén och övriga. 

 * En tydligare programförklaring till månadsmöten. 

 * Hur tar man sig till mötena ? (En fråga ) 

 * Arbetsordning för SPF- Falubygden uppdaterad 7/4 2008 – sammanställning 

 

6. Övriga frågor 

 * Kontakter med övriga föreningar. 

 * Distriktet har formulär – Verksamhetsplan. 

 * SPF-dagen vecka 37 – påbjudan av förbundet- Marknadsföring på olika sätt – Tema: 

   ”BOENDE”. 

*Lilltorpet bestämt för hösten 2009. 

* Barbro Andréason, Karin Michols samt Gun Eriksson – ansvarsgrupp för vecka 37. 



* Årsredovisning – Distriktsstämma 2009-03-25 i Björbo Folkets Hus. 

* Avtackningar – ombesörjs av gruppen.. Endast styrelsemedlemmar avtackas vid 

   månadsmöte. 

* Brukarrådet presenteras vid aprilmötet. 

* Meddela e-postadress till Maud Nilsson och Allan Magnusson. 

 

7. Nästa sammanträde – september 2009. 

 

8.Mötet avslutades. 

 

Vid anteckningarna 

 

 

Pia Ekström 

 

 

   

 

     

 


