
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 9 mars 2009 

 

Närvarande              Karin Michols, Barbro Andréason, Bengt Ekström, Pia Ekström, 

Ordinarie :               Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Britta Lundberg, Per-Olof Odén, 

                                 Kerstin Stafås, Hans Thors 

Ersättare:                  Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson 

                               

§ 32   Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

§ 33   Välkommen  Mötet var det första ordinarie efter valet vid årsmötet varför det gjordes 

           Rutiner         en presentationsrunda innan ordföranden gick igenom vissa rutiner, bl.a. 

                                följande: 

                                Styrelsemöte hålls måndagen före samma vecka som månadsmöte. 

                                Ersättare bör deltaga fysiskt och då gärna även i diskussioner .De 

                                får dock ej  rösta om en sådan fråga skulle förekomma,. 

                                Bra om ledamöterna om möjligt deltar på månadsmötena. 

                                Arbetet är ideellt men inga kostnader skall åsamkas den enskilde. 

                                Man får sina utgifter  för t.ex. resor, parkering,  material betalda mot 

                                räkning/kvitto. Blanketter finns 

                                Vid behov kan nyckel till lokalerna erhållas mot kvittens. 

 

 § 34   Justerare       Gustaf Lagerby utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 35  Dagordning   Dagordningen godkändes med följande tillägg:  

                                a  Telefonkompletteing på expeditionen 

b. Protokoll till webbsidan 

                                c. Arkiveringsfrågor 

 

§  36  Föregående   Protokollet från sammanträdet 2009-01-26 och konstituerande mötet 

          protokoll       2009-02-11  lades till  handlingarna utan ändring. 

 

§ 37  Inkomna        a.KPR-ledamöter inbjudna till möte 4 april .         

         skrivelser       b.Frågor angående  motionslotteriet ställda av Anette Östlund. Hon önskar 

                                  ett förtydligande av ett antal  frågor på nästa utgåva av kort.            

                               c.Världsnaturfondens tack för gåva från distriktet  vid 30-årsjubileet. 

                               d.Märtha Erkssons tack för kondeleansen 

          e.Janne Jonasson önskar komma till Björken 

                               f.Daniel Persson , Sveriges pensionärer 

      

§38  Rapporter       a. Ekonomisk 

                                  Kassören lämnade ekonomisk rapport per 2009-03-05 

                                  Kassa        1597:- 

                                  Plusgiro                   272 068:- 

                                   Nordea, Sekura                     75 985:- 

                                  Bankmedel                   132 341:- 

                                  Obetalda räkningar per 31/3     256 660:- 

                                  Nettobehållning                        225 331:- 

        

                                  388 medlemsavgifter saknas i dagens läge. 



 

 

                               

         b. KPR 

             Inget sammanträde har hållits i år . Man har 4 st/år. 

             Många frågor om stadsbyggnad och boende. 

                                   Styrelsen diskuterade  boendeproblematiken och ansåg att en genom- 

                                   gång av förhållandena för boende, bostadsbidrag etc skulle vara 

                                   lämpligt för att orientera våra medlemmar. Något för vecka 37 ? 

                                  Utvärdering av privata vårdgivare.              

 

 

         c..Ordförande 

                                  - Brevduvelunch har hållits 

                                  -Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och revisor 

                                  - Deltagit på kafé Björken 

                                  - Rådhuskällaren är numera vår lunchrestaurang. Med 6 markeringar på 

                                    ett gästkort äter man den 7:e gratis ’ Kostnad per lunch är 75:-. Samma 

                                    pris och förmåner gäller vid Jungfrurondellens  restaurang. 

                                    På Küslerska Krogen  får pensionärer 5 kronors rabatt på lunchen. 

                                    Pris och förmåner för ovanstående gäller efter kl 13.00. 

         

         d. Övriga 

                                   - Barbro Andréason föreslog att sammankallande eller ersättare bjuds          

                                      på en föreställning ”Selmas Kärlekar” den 18 april kl. 17.00. 

                                      Kostnaden 140:- per biljett godkändes..Biljetter hämtas på SPF:s exp. 

 

                                    -Verksamhetsansvariga har träffats 25 februari. Ett nytt  möte i 

                                      höst för uppföljning anses vara  bra. Barbro Andréason ombesörjer. 

 

§ 39 Distrikts-            Kallelse utlämnad . Något förmöte behövs ej eftersom inga motioner 

        stämma               eller  andra speciella frågor måste behandlas Transport samordnades. 

 

§ 40 Årsmötet            Utvärdering gav följande resultat: 

- Mötet tar för lång tid p.g.a  genomgången av verksamhetsberättelsen.        

   Anmälan till expeditionen om man vill ha den. Meddela i SPF-Nytt att 

   den finns att hämta. Alla har då haft chansen gå igenom .handlingarna. 

                                   - Valberedningens förslag och föredragningslistans ordningsföljd skall 

   överensstämma. 

- Lösa mikrofoner bör finnas för nyttjandet i lokalen. 

 

§ 41 SPF-dagen         -SPF-dagen 14 september på Lilltorpet. Samma koncept som tidigare år. 

        Seniormässan      Ansvariga: Friskvårdskommittén samt styrelsen. 

        Vecka 37           -  Kommunen ordnar en seniormässa i  Folkets Hus 22 april.SPF är med. 

                                 .    Enligt Gun Eriksson finns mycket  material att ta fram. 

- Vecka 37. SPF skall ha ett skyltfönster i Stadshuset mot torget  Där 

   skall  visas vad SPF gör. Pia Ekström hjälper till med skyltningen. 

   Gun Eriksson, Barbro Andréason och Karin Michols står för temat 

   ”BOENDE”. Hur har vi i kommunen.? Bostadsbidrag? Kanske 

   visning av något boende.    



 

 

  

   

§ 42 Nya medlemmar  Sammankomst 30 mars i Missionskyrkan, torget. Presentation av 

                                    föreningen och dess styrelse samt korta presentationer av de olika 

                                    verksamheterna.. ” Puffa” för något som kan slå! 

         

§ 43 Nästa månads-   Vid mötet 11 mars talar Bertil Malmodin om upplevelser i Afrika   

        möte                   som läkare i Rotarys läkarbank.                

                                   Barbro Andréason såsom varande teaterombud berättar om ”Selmas 

                                   Kärlekar.” 

                                    

§ 44 Övriga frågor    a.Bo Bävertoft: Styrelseprotokoll på webbsida? Svar : Nej. 

                                  b.Bo Bävertoft: Hur arkiveras gammalt webb-material ? Det 

                                     görs ej av Bo B. 

   Arkiveringsfrågor har skötts av sekreteraren men man skall överväga 

   om inte en särskild arkivarie skall utses. 

 c..Expeditionen behöver en ny telefon försedd med headset Britta 

    Lundberg  undersöker pris. Inköp får göras. Den befintliga må säljas 

    om  hugad spekulant finns. 

    Telefonsvararen på expeditionen skall vara kvar. Men anmälan till 

    resor  o.dyl. skall ej göras via svararen. Hänvisning till exp.tider görs. 

 Övrigt från Väntjänsten : 

- Ny synansvarig, Anna Lundqvist, har erhållits och hon bjuds in till 

  Väntjänsten. 

- Krångel med transporter till boule i Grycksbo. Lokal i Falun önskas. Ett 

  förslag  är gamla möbelaffären i Korsnäs .    

                                 - Trio med Bumba på Björken 16 mars kl 14.00-16.00. 

 

§45 Nästa möte        Måndagen den 20 april 

 

§ 46 Avslut               Mötet avslutades 

 

 

                                   Vid protokollet 

 

 

                                    Bengt Ekström                              

                                    Sekreterare 

                                                                            Justerat 

    

 

                                                                            Karin Michols                    Gustaf Lagerby 

                                                                            Ordförande 

                                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


