
 PROTOKOLL
             Styrelsemöte nr 03 2019

Plats: SPF:s kansli
Tid: 2019-04-03
Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Gunnar Andersson, Lars Åke Carlsson, Mona Engberg, Marianne Häggblom, Per 
Kjellin, Lennart Nilsson, Ivar Josefsson, Bengt Olof Olsson,Ur Alf Nilsson, Anne Unge.
Meddelat förhinder: Bengt Simonsson 
Adjungerad:  Sten Franson, webbredaktör, Mats Rudert

§ 43 Mötet öppnas
Ordförande Lennart Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöterna 
välkomna. Vi har i dag besök av Mats Rudert som kommer att bli vår nye 
verksamhetsansvarig inom området Folkhälsa.

§ 44                  Val av justerare
                          Bengt Olof Olsson föreslås att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen             
                          bifaller förslaget.   
                       
§ 45                 Godkännande av dagordning  

             Förslaget till dagordning antas enligt utsänd agenda. Tillkommer frågor från  Per 
             Kjellin under punkten Ekonomi och Beslutsfrågor samt Lennart Nilsson under 
             punkten Rapporter.

§ 46              Föregående protokoll 2019-02-20

                     Styrelsemötet  20 februari
           Protokollet från styrelsemötet 20 februari vilket skickats med e-post till         
           styrelseledamöterna granskades och följande justeringar angående styrelse 
           ledamöters stavning av namn gjordes:  Per Kellin -Per Kjellin, Mona Englund – Mona 
           Engberg, Ivar Johansson – Ivar Josefsson,  Marianne  Hägglund – Marianne 
           Häggblom.

§ 47                Ekonomi
          a) resultat- och balansräkning
            Kassör Per Kjellin presenterade SPF Statistikrapport 2019-01-01. Rapporten visar att 
            18 föreningar har central uppbörd vilket totalt innebär 9261 medlemmar varav 5740 
            kvinnor och 3521 män. Två mindre föreningar har inte central uppbörd av 
            medlemsavgifter vilket totalt omfattar 222 medlemmar varav 85 män och137 
            kvinnor.
            Budgetuppföljningen för SPF Daladistriktet 2019 påvisar att distriktets ekonomi är i 
            balans.



             

 b) policy för reseersättning
 Vid distriktsstyrelsemöten utbetalas 45:- i ersättning för parkeringskostnader  utan 
 att biljett redovisas. Bilersättningen är för närvarande 18.50:- /mil. Kassör Per 
 Kjellin får i uppdrag att förtydliga/justera en generell resepolicy  till kommande 
 styrelsemöte 8 maj. Denna policy kommer sedan att finnas på distriktets hemsida.

              c) uppföljning av frågeställning vid årsstämma 2018 i Hedemora  
 Per visade för styrelsen  en sammanställning över vad lokalföreningarna sökte stöd 
 för inför valet 2018. Bedömning av resultatet av de aktiviteter som stöddes 
 ekonomiskt av SPF Seniorerna Daladistriktet måste göras av respektive 
 lokalförening.

 
§ 48                Beslutsfrågor
  a)konstituering av verksamhetsansvariga

Konstituering av distriktets verksamhetsansvariga fastställdes (se bilaga).  För 
närvarande finns ingen verksamhetsansvarig för området resor. Vi tar gärna emot 
namnförslag på medlemmar som kan tänka sig arbeta med denna spännande  
uppgift.

b)riktlinjer inspirationsdagar och konferenser
Vi behöver alla hjälpas åt att i god tid (minst 3-4 veckor) skicka ut inbjudningar inför 

             våra  planerade konferenser och inspirationsdagar. Hotell Lerdalshöjden, Rättvik
behöver veta tider och antal deltagare för att kunna boka lämpliga lokaler och övriga
resurser.  Vid behov av externa resurser måste vi här också  vara ute i 
god tid – exempelvis i vår boka inför höstens konferenser.

c) uppmaning till föreningar att uppdatera medlemsregistret för nya medlemmar
Distriktsstyrelsen vill uppmana alla att uppdatera medlemsregistret vid förändringar.
Det är betydelsefullt för att meddelanden/ övriga kontakter  kommer till rätt   

             medlem.

 d) KPR fråga
 Per Kjellin berättar att KPR i Borlänge för närvarande har problem med att kunna 
 fungera på ett effektivt sätt. Medlemmarna i KPR Borlänge efterlyser synpunkter på
 hur det fungerar i övrigt i distriktet. Styrelsen överlämnar till KPR konferensen att 
 diskutera frågan. Dessutom tar styrelsen med sig frågan till höstens 
 samverkansområdesträffar.

 e) rutin inom SPF Seniorerna Dalarna för hantering av skatt när F-skattesedel 
 saknas
 Per Kjellin tar upp frågan om rutiner för hantering av skatt för de som saknar F-
 skattesedel. Tillsammans med repr från Studieförbundet Vuxenskolan  har Per 
 utarbetat ett förslag till rutiner som skall kunna användas vid engagemang av 
 underhållare/föreläsare osv . Förslaget utdelas till styrelsens medlemmar. Efter 
 diskussion kring förslaget enades styrelsen om att be Per arbeta vidare och utifrån 
 förslagen till rutiner utarbeta en generell informationsguide.
 Frågan bör dessutom tas upp vid ordförandekonferensen den 2 maj.



§ 49                  RAPPORTER
a)  medlemsstatistik
Ledamot Mona Engberg informerar om hur medlemsstatistiken mellan 2019-01-01 
- 2019-04-01 förändrats i distriktet. Totalt fanns 1/1 9.486 medlemmar varav 
5.880 kvinnor och 3606 män. Den 1 april fanns 9.269 medlemmar varav 5747 
kvinnor och 3522 män. Sammanfattningsvis visar resultatet en vikande trend en 
ändring på -2.29 %.
Till inspirationsdagen 15 maj kommer Veronica Sjölin från SPF Seniorerna 
Förbundet , informerar och diskuterar kring hur vi rekryterar och behåller nya 
medlemmar. Inbjudan till denna kommer snart. Vi hoppas på fin uppslutning och 
givande diskussioner,

. Distriktsstyrelsen får i uppdrag att till kommande styrelsemöte 8 maj fundera på hur 
             vi behåller och får nya intresserade medlemmar.

b)  KPR/RPR
Ledamot Ivar Josefsson informerar om att KPR/RPR har inspirationsdag den 16 
maj på hotell Lerdalshöjden, Rättvik. Regionråd Ulf Berg har lovat att komma och ge 
sin syn på framtiden för hälso - och sjukvården i Dalarna. Inbjudan kommer. 
 
c) rapport från  Förbundsstyrelsens möte den 27 mars 
Distriktets representant i Förbundsstyrelsen Lars Åke Carlsson kommenterar 
tidigare till distriktsstyrelsen utsänd rapport om mötet med Förbundsstyrelsen den 
27 mars. 

d) SPF Seniorerna Orebygden
Ordföranden i SPF Seniorerna Orebygden avled för en tid sedan och detta leder till 
en ev ny årsstämma för att verksamheten skall kunna fungera enligt stadgarna. 
Ordförande Lennart Nilsson och kassör Per Kjellin erbjuder sig att besöka föreningen
och diskutera tillvägagångssätt.

 e) DM i boule
 SPF Seniorerna Tuna-Säter inbjuder till DM i Boule onsdagen den 19 juni. 
 Föreningen ansöker om bidrag till genomförande av DM. Styrelsen beslutar att 
 utifrån styrelseordförandes förslag bidra till tävlingen med inköp av medaljer.

 g)  hemsidan
 Webbredaktör Sten Franson rapporterar att Daladistriktet nu äger domänen SPF 
 Dalarna.se.  
      

§ 50  DISKUSSIONSFRÅGOR
 a) modell för uppvaktningar och kondoleanser

              Den något förändrade modellen för uppvaktningar och kondoleanser   
              som vår webbredaktör har utformat bordläggs denna gång och tas upp vid 
              vid kommande styrelsemöte

§ 51  ÖVRIGA FRÅGOR
 a) SPF Seniorerna 80 år
 SPF Seniorerna fyller  80 år och firar detta 2-3 september i Göteborg. Hur SPF 

   Seniorerna Daladistriktet uppmärksammar detta bordläggs till styrelsemötet 8 



      maj.

   b) Ensamhet
   Studiematerialet från Vuxenskolan:  Tillsammans mot ensamhet är nu tillgängligt
   och finns att ladda ned från förbundets hemsida. Studiematerialet är upplagt som  
   en studiecirkel och innehåller artiklar och en metod som visar hur SPF Seniorernas 
   medlemmar kan bedriva uppsökande verksamhet i föreningarna. Vi kommer att 
   tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arbeta med detta under hösten i 
   olika sammanhang, ex vis vid våra samverkansträffar. Det tänkta området för 
  studier kring digitalisering avvaktar vi med  till år 2020.

   c) inbjudan Dalarnas Folkrörelsearkiv
   Inbjudan till årsmötet för 2019 har inkommit från Dalarnas Folkrörelsearkiv.
   Årsmötet är lördagen den 13 april kl 10.00 i Leksands Kulturhus. Eva Jonsson SPF 
   Seniorerna Leksand ombeds representera SPF Seniorerna Daladistriktet.

§ 52    NÄSTA MÖTE: 
   Kommande styrelsemöte, på SPF kansliet Falun, Trotzgatan 35, 
   planeras till 8 maj 2019.      
 

  

   Lennart Nilsson      Marianne Häggblom      Bengt Olof Olsson
    Ordförande       Sekreterare       Justerare

  
                 

 

           
 
 

  



 


