
Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden 

den 7 december 2009 

 

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

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

                                  Kerstin Stafås, Hans Thors 

 Ersättare:                  Bo Bävertoft, Ingvar Mårtensson    

 Övriga                      Allan Magnusson, valberedningens ordförande       

                                  Emil Nilzon, Vuxenskolan, § 136 

 

§ 131   Öppning        Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 

 § 132 Justerare         Gun Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                 

                                

 § 133 Dagordning    Dagordningen godkändes med  tillägget att Allan Magnusson får en 

                                   särskild punkt före kontakter med Vuxenskolan. 

 

§ 134  Föregående    Protokollet från  föregående sammanträde  2009 -11-02 genomgicks 

           protokoll        och lades till handlingarna. 

 

§ 135 Valfrågor        Allan önskade besked om styrelsen skulle utökas med någon eller några 

                                  kommittéordföranden. Beslöts att ej utöka men vid behov adjungera. 

                                  

§ 136 Kontakter        Emil Nilzon från Vuxenskolan framhöll bl.a. följande populära 

          Vuxenskolan   kurser: Mobiltelefon, där fortsättningskurs kan bli aktuell, Passion för 

                                  livet, Släktforskning, Naturlig närvaro (Emils egen övning av sinnen) 

                                  Vuxenskolan får statsbidrag , 75 kr/tim. för studiecirklar. 

                                  För SPF:s verksamheter fås ca 90 000 kr i statsbidrag. 

                                  Diskuterades om avgift för kören. Inget beslut fattades. 

                                  En redovisning av ekonomin från Vuxenskolan önskas. 

                                  P-O Odén vill ha räkning från Vuxenskolan i december. 

.                                 Förslag att Vuxenskolan har fasta telefontider tisdag +torsdag  10-12. 

 

 § 137  Inkomna    1.Resekommitténs brev diskuterades. Bo Bävertoft har föreslagit att 

            skrivelser      nyttja SMS för att nå fler för  mer samtidig delgivning av  reseutbud 

                                 Diskuteras. mer vid nästa möte. Till detta skall även ledamot från 

                                 resekommittén  inbjudas.      

.                             2.”SPF på gång” . Inbjudan till en stegtävling för att öka fysisk aktivitet                                                

                 

.§ 138  Rapporter   a. Ekonomisk 

                                  Kassören lämnade ekonomisk rapport av 2009-12-03 

                                  Kassa                      3 313:- 

                                  Plusgiro                    26 316:- 

                                  Nordea, Sekura                  190 985:- 

                                  Bankmedel                  239 775:- 

                                  Obetalda räkningar                    42 830:- 

                                  Nettobehållning                       417 

                                b KPR 

                                  Karin Michols och Kerstin Stafås har varit på sammanträde med lunch 

                                  på KPR. 



                                  Beslut är nu taget om vilka kriterier som gäller för valfrihet i 

                                  omvårdnadstjänster.. 

                                  Stöd till anhörigvårdare har ej diskuterats på KPR. Mer bör göras för 

                                  denna grupp. 

                                  Trygghetsboende  byggs på Sturegatan vid Järnet. 

                                  I hemtjänsten kan även ledsagning ingå. 

                                  Vid akutkliniken kommer att finnas person som tar hand om äldre. 

                               c..Ordförande 

                                   Deltagit i Volontärbyråns sammanträde. Ett stort antal föreningar är 

                                   med, bl.a. Röda Korset med sjukhusvärdar, bössinsamlare m.m.   

                                   För att deltaga i aktivitet från väntjänsten skall man vara medlem i SPF. 

                                   Ordföranden har besökt kafé Björken och haft trevlig samvaro. 

                                   ”Kvalitesveckan”  besöktes av Karin Michols. Fin utställning, bra 

                                   föredrag,  stor publik. 

d.Övriga                     Gun Eriksson visade en sammanställning över antalet besökare på                 

                                   Björken samt omtalade att Väntjänstens ekonomi går ihop. 

 

§ 139 Seniorvänlig   Ett brev med angivande av Faluns aktiviteter, broschyrer m.m. för att 

          kommun         göra kommunen vänlig och attraktiv har utarbetats av främst Karin 

                                 Michols och Kerstin Stafås Endast 5 kommuner deltog från Dalarna.. 

                                 Falun vann och går nu vidare i rikstävlingen där 17 distrikt deltar. 

                                    

 § 140 Rapport från Vårt centrala medlemsregister har erbjudit tjänster för inbetalning av 

           medlems-      medlemsavgifter. För närvarande är det ej anpassat för de nya med- 

           kommittén    lemmar, som har fjärde kvartalet gratis. Programmet skall ses över. 

                                Vi avvaktar med beslut.   

 

§ 141 Verksamhets- De olika kommittéernas berättelser skall vara sekreteraren tillhanda 

           berättelser     senast 10 januari 2010. 

                                

§ 142 Månadsmöte  Luciafirande i Missionskyrkan. Barbro Andréason ansvarar. 

 

§ 143 Styrelse-        18 januari, 1 februari för underskrift av verksamhetsberättelsen. 

          möten            samt ordinarie 15  februari. Mötet 15 mars flyttas till den 16 mars. 

                                . 

§ 144  Övriga.         Bestick har kommit bort från Civilförsvarets  kök., som  även SPF nyttjar. 

           frågor           Ordföranden ser till att nytt inköps. 

 

§ 145 Avslut          Karin Michols tackade för visat intresse, avslutade mötet med GOD JUL 

                               och GOTT NYTT ÅR 

 

                               Vid protokollet 

 

 

                               Bengt Ekström 

                               Sekreterare                          Justerat      

        

 

                                                                          Karin Michols                          Gun Eriksson 

                                                                         Ordförande 



 

                                  

                                  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


