
 PROTOKOLL
             Styrelsemöte nr 07 2018

Plats: SPF:s kansli
Tid: 2018-10-17
Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Gunnar Andersson,  Lars-Åke Carlsson, Marianne Häggblom § 62-67c, § 69c-71,  
Lennart Nilsson,  Ivar Josefsson, Bengt-Olof Olsson, Bengt Simonsson, Anne Unge  
 Meddelat förhinder: Mona Engberg, Per Kjellin, Stig Sjöholm
 Webbredaktör: Sten Franson.

§ 62                   Mötet öppnas
Ordförande Lennart Nilsson förklarar dagens möte öppnat samt hälsar närvarande 
ledamöter  välkomna.

 
 § 63                  Val av justerare
                           Gunnar Andersson att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen             
                           bifaller förslaget.
                          
§ 64                 Godkännande av dagordning  

           Förslaget till dagordning antas med  tillägg  från: Lennart Nilsson.  
  

§ 65                Föregående protokoll 2018-10-17
              a) Protokollet från styrelsemötet 5 september vilket skickats med e-post till  
             styrelseledamöterna, föreningsordförandena,revisorer granskades, godkändes och 

 lades till handlingarna.       
              
              b) Åtgärdslista 5 september
              Presenterades. Samtliga åtgärder är under bearbetning.

 
§ 66               Beslutsfrågor

            Tidpunkt för möte med verksamhetsansvariga
 Styrelsen beslutar att inbjuda verksamhetsansvariga till möte den 26 november
 kl 10.00-12.00. Plats SPF s kansli Trotzgatan 35, Falun. Lennart och Marianne 
 ansvarar för inbjudan

   
§ 67                 Rapporter
              a) Medlemsutvecklingen

              Bengt Olof Olsson presenterar en statistikrapport omfattande samtliga föreningar i 
              Dalarna omfattande tiden från 1/1  och till 15/10 2018. Totalt antal medlemmar var 
              1/1 9538 och 15/10 9385 medlemmar, Procentuell förändring var -1.60. Resultatet 

 visar en negativ tendens som känns oroande. 



             b)KPR/LPR
Ledamot Ivar Josefsson informerar om Inspirationsdagen med KPR/LPR ansvariga
18 oktober på hotell Lerdalshöjden, Rättvik 

 
c) Fortbildning 

  Den 30-31 oktober genomförs en fortbildning för medlemsregisteransvariga på 
hotell Scandic i Falun. Medverkar gör IT-strateg Sabina Brogård från Förbundet  
Kursansvarig medlemsregisteransvarig Bengt Olof Olsson.  

d Förbundsstyrelsemötet 27/9
På förbundsstyrelsemötet informerades om att Miriam nu fungerar för det mesta, men
det kan bli bättre. Kontinuerlig utbildning om Miriam är centralt. Förbundet är nu klara
med Softtronic och samarbetet avslutat. SPF får nu lita till egna resurser.
Nya mallar kommer att introduceras.
Förbundet deltog aktivt i Almedalsveckan och starka insatser gjordes under 
valrörelsen.
Förbundet vill lyfta följande ämnen: frågan om flyttskatter, hur SPF kan bidra 
till att minska ensamheten bland äldre, anhörigas situation, tas upp i Senioren nr 7.
(Rapport från förbundsstyrelsemötet kommer att skickas ut till distriktets 
styrelsemedlemmar, föreningsordföranden och revisorer, Källa: vice ordf Lars  Åke 
Carlsson))

e)DO-konferensen
0rdförande Lennart Nilsson och vice ordf Lars Åke Carlsson rapporterade från DO-
konferensen där nedanstående punkter tagits upp:
- Avhoppsanalys skall genomföras och resultat förväntas före årsskiftet.
- Fonus informerade om att SPF Seniorerna kan använda juristbyrån Familjens jurist  
  och deras digitaltjänst.
- 260.000 medlemmar finns i dag, 5397 medlemmar har avlidit, 9852 har gått ur och 
   11.000 nya medlemmar har tillkommit. I augusti fanns 36 % obetalda 
   medlemsavgifter.
- SPF har ett intäktsproblem vilket påverkar Förbundets ekonomi.
- Lena Gustafsson , ordförande i stadgegruppen kommer till vårt styrelsemöte den 
  14/11. Vi förbereder oss genom att utforma diskussionsfrågor.
- Förbundets  sakkunniga är:
   Tony Björk- läkemedel
   Fredrik von Platen- boende och samhällsplanering bostäder
   Gösta Bucht vård och omsorg 
- Fallolyckor 1700/år varav 60 % inomhus
- Ny folder om flyttskatter publicerad. Finns att köpa i Webbutiken. Lars Åke 
   presenterar på KPR möte och vid ordförandekonferensen  
- En kampanj  med nolltolerans mot undernäring presenteras
- Projekt mot ensamhetsproblematiken bland seniorer initieras
- Södermanland utvecklar samarbete med högskolan kring omsorg-boende-   
   hjälpmedel.
 



f) Konferens med reseansvariga-samtal med distr reseansvarig
Distriktets verksamhetsansvarige Thure Klintman hade sammankallat till ett möte med
distriktets reseansvariga, Fem föreningar deltog. Syftet med mötet var att diskutera 
hur man kan få till stånd ett bättre samarbete kring resor. Många föreningar fyller inte 
sina resor och ibland måste resorna ställas in. Flera intressanta förslag togs fram för   
vidare diskussioner vid ordförandekonferens och verksamhetsansvarigas möte i 
november. Ett förslag var bl a att uppgifter om alla resor ska lämnas   till 
distriktets webbredaktör(via Thure) som lägger in dessa i kalendern.

g) Deltagande av styrelsemedlemmar i samverkansområdesträffar
Bra om fler medlemmar från styrelsen kan vara med på 
samverkansområdesträffarna. Anmäl er till ordf Lennart Nilsson.

h) Inspirationsdag folkhälsa och väntjänst
På grund av sjukdom uteblev tre deltagare. Tyvärr måste vi betala  konferenskostnader
även för de som inte deltar, om inte vi kan avbeställa dagen före, vilket är olyckligt.
Bra information om Psykisk hälsa. Föreläsare var Katarina Johansson utvecklingsledare 
för avdelningen utveckling, hälsa och välfärd Region Dalarna samt Marit Raminen 
Lundin.

i) Distriktets årsmöte 2019
Kan anordnas i Folkets park i Hedemora och även i Avesta. Styrelsen beslutar att Ivar  
Josefsson undersöker kostnader och föreslår lämpligt datum.

 § 68          Diskussionsfrågor
a) Hemsidan
Webbredaktör Sten Franson berättar att man får bra support från Maria Larsson på 
Förbundet. Distriktet lägger ut resor om de får information från föreningarna. Sten 
uppmanar föreningarna att skicka information som kan läggas ut på hemsidan. 
Hemsidan ska hela tiden vara levande och förändringsbar. Kommer att finnas en 
dummy att träna på hemsidan.
Maria Larsson kommer och informerar på mötet med webbredaktörerna  den 8 
november.
 
b) Synpunkter inför dialogmötet
Utdelades frågor att diskutera vid Stadgegruppens Dialogmöte 14 november.
Beslut: styrelsen  får i uppdrag att lämna in synpunkter till ordförande Lennart Nilsson  
senast 6/11 så  han kan sammanställa och skicka ut inför mötet 14/11.

c) Distriktsordförandekonferens 25 oktober 
Vi får höra av oss om det är något lokalt som föreningarna vill ta upp. Kontakta  
ordf Lennart Nilsson eller vice ordf Lars Åke Carlsson.

§ 69 Övriga frågor
a) Samverkansområdesträff
Område: Mora-Orsa-Älvdalen-Malung. SPF Seniorerna Mora tar träffen 20/11 eller 
27/11 kl 10.00-12.00. Plats: klubblokalen.

b) Landstingsbidrag



 Landstinget kallar till möte angående bidrag 2019. Lennart Nilsson tar detta  6/11 kl 
13.00. Landstinget önskar information om vår verksamhet.

c) Avtal med Viking eller Birka?
Styrelsens beslut blir: Avtal med Birka.

d) Födelsedagar
SPF Seniorerna Ludvika fyller 40 år 2019. Önskar på jubileumsfesten få besök av ngn 
från förbundet. Ordf Gunnar Andersson håller i detta.
SPF Seniorerna Förbundet fyller 80 år 2019. Planerat är en allmän manifestation.
Ytterligare information om detta kommer.

§ 70         Nästa möte:
        Planeras till 14 november på SPF Seniorernas exp Trotzgatan 35, Falun.

 Huvudsakligen ett dialogmöte tillsammans med stadgegruppens ordförande Lena 
 Gustafsson. Glöm inte att skicka in era frågor till Lennart senast 6/11.

§ 71                    MÖTET AVSLUTAS
Ordförande Lennart Nilsson förklarar mötet avslutat och tackar  alla för kreativa  och 
intressanta diskussioner.
 

  

Lennart Nilsson Marianne Häggblom       Anne Unge Gunnar Andersson
                                                                          §67d-69b

  
                 

 

           
  
 

 
  



 


