
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 2 november 2009 

 

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

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

                                  Kerstin Stafås, Hans Thors 

 Ersäättare:                Ingvar Mårtensson    

 Övriga                      Allan Magnusson, valberedningens ordförande       

 

§ 114   Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 115 Justerare         Pia Ekstöm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 116 Dagordning   Dagordningen godkändes. 

 

§ 117 Föregående     Protokollet från  föregående sammanträde  2009-10-05 genomgicks 

          protokoll         utan anmärkning och lades till handlingarna. 

 

§ 118  Inkomna        Inga skrivelser för särskild delgivning till styrelsen hade inkommit. 

.          skrivelser                                                                      

                 

.§ 119  Rapporter   a. Ekonomisk 

                                  Kassören hade lämnat ordföranden  ekonomisk rapport 2009-10-29 

                                  Kassa                      2 657:- 

                                  Plusgiro                    32 421:- 

                                  Nordea, Sekura                  190 985:- 

                                  Bankmedel                  273 775:- 

                                  Obetalda räkningar                    52 678:- 

                                  Nettobehållning                       447 160:- 

                               b KPR 

                                  Genomgång av handlingar för anbud som underlag för entreprenörers 

                                  omvårdnadtjänster pågår. 

                               c..Ordförande 

                                   Deltagit i distriktets konferens för ordförande och sekreterare i 

                                   Västanvik 28 oktober. Karin Michols, Barbro Andréason och Bengt 

                                   Ekström deltog. 

                                   SPF Falubygden har nu 1751 medlemmar. 34 av de nytillkomna 

                                   deltog i mottagning av nya medlemmar den 19 oktober. 

                                   Förbundet har önskan om en årlig medlemsökning  av 3 %.Sedan 

                                   årsskiftet har vi ökat med 51 medlemmar , d.v.s. 3 %. 

                              d..Väntjänsten 

                                  1. Cittragruppen har nu en professionell ledare, som kan behöva 

                                      arvoderas på något sätt.                                   

                                  2. Gun Eriksson och Pia Ekström kommer att ordna SPFs utställning i 

                                      samband med  Falu kommuns ”Kvalitetsvecka” i Folkets hus 17-19 

                                      november.                                       

                               e. Övriga    

                                     Hans Thors meddelade att motionslotteriet är klart. 95 har deltagit. 

 

 



§ 120 Valbered-         Valberedningens ordförande  Allan Magnusson önskar snarast få in 

          ningen               eventuella avsägelser i styrelse och de olika verksamhetsområdena. . 

                          de ”viktigaste” kommittéordförandena bör vara med i styrelsen är 

                                    ett önskemål. 

 

§ 121”Seniorvänlig  . SPF centralt har utlyst en tävling om ”Seniorvänlig kommun”. Det är 

           kommun”        ett litet sätt att profilera SPF liksom PRO gör i sin inköpsjämförelse 

                                   mellan olika butikskedjor. Karin Michols och Kerstin Stafås utarbetar 

                                   en  inlaga, som går till distriktsstyrelsen för bedömning och vidare   

                                   handläggning. Bedömningen gäller boendeformer, service etc. I januari 

                                  skall  en kommun få pris som varande den bästa seniorvänliga i landet. 

 

§ 122 SPF-Nytt         AU  har givit klartecken för utgivning av SPF- Nytt i färg. Sista numret i 

          i färg                år blir premiär. Moms utgår ej för denna typ av skrifter. Däremot kan 

                                  reklamskatt komma att utgå för annonser, beroende på årskostnaden. 

 

§ 123  Resor              Önskemål finns att annonsera resor på grupp-mail. Detta är OK men 

                                  anmälningsdag skall vara samma för alla oavsett på vilket sätt man får 

                                  reda på resan. Många har bara i SPF – Nytt att tillgå. Första och sista 

                                  anmälningsdag anges för respektive resa. Alla  anmälningar skall ske till 

                                  expeditionen. 

- 

§ 124 Verksamhets- Verksamhetsplanering för år 2010 genomgicks vid träff för ordförande 

          planering        och sammankallande i kommittéer den 24 september .Reviderad plan 

                                 lämnas till Barbro Andréason senast 10 januari. 

 

§ 125 Verksam-       Karin Michols skickar ut mallar till vederbörande skribenter. De olika 

          hets-               inlagorna skall vara sekreteraren tillhanda senast 10 januari 2010. 

          berättelse       Räkningar skall vara kassören tillhanda senast 19 december. 

                                Budget skall vara klar och inlämnad från de olika kommittéerna senast 

                                19 december. 

           

§ 126 Nästa             Onsdagen den 5 november Göran Greider berättar. Beslöts att han får 

          månadsmöte  en bok plus eventuellt arvode. 

           

§ 127  Revisorerna  Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara .Kassören uttalade ett 

                                önskemål om en arbetsordning för revisorerna. 

 

§ 128 Övriga          a. Kontakter med Vuxenskolan. Avgiftsfrågor, ekonomiska förhållanden. 

          frågor               Karin Michols, Per-Olof Odén och Pia Ekström tar kontakt  och utreder 

                                   oklarheter. 

                               b. Skall  SPF stå för kaffe vid Luciamöte? Styrelsen avstyrkte. Beslöts 

                                   att detta i stället görs vid årsmötet. 

                               c. Underlåtenhet att sätta sitt namn på inbetalningskort kostar föreningen 

                                   50 kr per styck. 

                                   Beslöts att inte ta ut den extra kostnaden av medlem som ej fyllt i sitt 

                                   kort. 

                               d. Inbjudan till konferens ”Anhörigstöd – en kommunal angelägenhet” 

                                   har kommit. Beslöts att Kerstin Stafås deltar. Kostnad 350:- +moms. 

 



 

 

                               e. Barbro Andréason angav studiebesöksdagar för våren 2010. 

                                   De blir 3 februari, 3 mars, 7 april och 5 maj. Lunch den sista gången 

                                   Distriktsårsmöte kommer att hållas 14 april i Borlänge. 

f. Frankering av enstaka brev måste göras.  Styrelsen föreslår att när Maud 

    Nilsson lämnar ut kuvert till vederbörande avsändare skall även 

    frimärken bifogas. 

                                   Även brevduvor kan behöva anlita posten och då tillse att frimärken 

                                   nyttjas. 

 

§ 129 Nästa möte   Måndagen den 7 december kl 09.30. 

 

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

 

                               Vid protokollet 

 

 

                               Bengt Ekström 

                               Sekreterare                 

                                                                   Justerat      

        

 

                                                                 Karin Michols                          Pia Ekström 

                                                                 Ordförande 

 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


