
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 7 september 2009 
 

Närvarande      

Ordinarie             Karin Michols, Barbro Andréason, Bengt Ekström Gustaf Lagerby 

:                           Britta Lundberg, Kerstin Stafås, Hans Thors 

Ersättare:             Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson 

 

§ 88  Öppning     Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

                            Protokollsutdrag om mötesdagar bör göras till   möte 24/9. 

 

§ 89 Justerare      Hans Thors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 90 Dagordning Dagordningen godkändes. 

 

§  91 Föregående Föregående protokoll godkändes, men anmärkas kan att Bävertoft 

         protokoll     felstavats i § 83 och månadsmötena gäller år 2010 och ej 2001. 

 

§  92  Inkomna    a.  Inbjudan till ”Smart vardag”, mässprogram den 1 oktober vid                                                                                                                                  

          skrivelser       Falu  Gruva. En blänkare på hemsidan! 

                             b. SPF-bladet meddelar bl.a. 

                                 SPF:s och SPRF:s   centrala kanslier skall samlokaliseras i Stockholm. 

                                 Om eventuell sammanslagning, namnbyte mm går att läsa i Veteranen 

                                 nr 6  2009 

        c. Konferens för ordförande och sekreterare skall hållas på Västanviks folk- 

            högskola den 28 oktober. 

. 

 

§ 93  Rapporter    a. Ekonomisk 

                                 Kassören hade lämnat ordföranden en ekonomisk rapport 2009-08-31 

                                 Kassa   481:- 

                                 Plusgiro                                   9 027:- 

                                 Nordea, Sekura                220 985:- 

                                 Bankmedel                        215 775:- 

                                 Obetalda räkningar                    45 541:- 

                                 Nettobehållning                       400 727:- 

 

                                 Nettobehållningen är i föregående protokoll och detta högre än i tidigare 

                                 rapporter. Detta beror på att fasträntekonto ej varit med tidigare. 

                              b KPF 

                                 AU skall få utvidgat förtroende enligt föregående protokoll. Så tycks 

                                 nu ske. Det arbetas med kriterier för sådana som skall utföra hemtjänst. 

                                 Kunden skall välja. Plus i kanten om man har flera faciliteter. 

                                 Studiebesök har gjorts på Daljunkargården, som är särskilt boende. Det 

                                 drivs i  privat regi av företaget Temabo. 

                              c.Ordföranden rapporterar i samband  med punkten vecka 37. 

                              d.Väntjänstens företrädare Gun Eriksson var ej närvarande p.g.a. arbete 

                                  för vecka 37 varför ingen rapport. 

                              f  Friskvård 

                                  Främbyhall kan eventuellt bli  en lokal för boule. Visning för SPF och 



                                PRO har gjorts. 

                                Föreningsmästerskap har skett i golf. Vid  riksmästerskapen i golf, som 

                                hölls i Nyköping deltog 15 från Falun. Mer om detta i nästa SPF-NYTT. 

  

§  94 Program v 37 Skrift har kommit från förbundet. Underlag för tidningar finns. Gustaf 

                                Lagerby vidtalar pressen. Karin Michols och Barbro Andréason bör 

                                intervjuas. Onsdagen och fredagen på Lilltorpet mest aktuella  aktiviteter. 

                                Ejeborg gör något för SPF-NYTT 

                                Karin Michols går till Björken och berättar att v.37 öppnad. Boken ”15 

                                kockars Falukorv” ges till dietisten. 

                                Tersen på tisdagen får inget för besöket. Det är  närmast PR för detta 

                                boende. Barbro Andréason försöker få tag i någon som kan tacka. 

                                Onsdagens föredragshållare får boken ”Tre trädgårdar i Dalarna” 

                                (Karin Michols har inhandlat 4 sådana böcker) 

                                Tidsschema för  fredagen aktiviteter på Lilltorpet utdelades av Hans 

                                Thors. Ledare/ansvariga framgår  av schemat. 

                                Milko  bjuder på mjölkprovningsprodukter. 

                                Gruppmail skall gå ut om Seniordagen på Lilltorpet. 

                                Flera medlemmar skall kunna fås p.g.a. veckan. 

                                Vid mötena skall broschyrer ”Välkommen som medlem i SPF” 

                                samt SPF-NYTT finnas. 

 

§ 95 Verksamhets-  Planeringen tas upp på mötet den 24 september för kommitté- 

         planering        ansvariga. 

                                Försök att åter få göra de uppskattade  sångaftnar som Bosse Thorngren 

                                ordnade för  några år sedan  är ett förslag som kom fram. 

           

§  96  Övriga           Gustaf Lagerby håller på med färgfrågan för SPF-NYTT. Han är på god 

          frågor            väg och har faktaunderlag nästa möte. 

 

§ 97  Nästa möte    Måndagen den 5 oktober. Vid nästkommande möte den 2 november   

                                blir det lunch  för styrelsen.   

 

§ 98 Avslut             Karin Michols tackade för visat intresse och mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

                                 Bengt Ekström              

                                 Sekreterare 

 

 

                                                                     Justerat 

 

 

                                                                    Karin Michols                    Hans Thors 

                                                                    Ordförande 

 

     


