
 PROTOKOLL
             Styrelsemöte nr 01 2020

Plats: SPF:s kansli
Tid: 2020-01-22
Närvarande:    Ordinarie ledamöter:

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

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Lennart Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöterna 
välkomna  till första  distriktsstyrelsemötet år 2020. 

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

             Förslaget till dagordning antas enligt utsänd agenda. Tillkommer frågor från 
 ordf Lennart Nilsson: kallelse möte SPF Seniorerna Svärdsjö -Enviken.

§ 4                  Föregående protokoll 2019-12-11
                       a) styrelsemötet  11 december 

 Protokollet från styrelsemötet 2019-11-13, vilket skickas med e-post  till 
 styrelseledamöterna och föreningsadresserna, granskas och läggs till handlingarna. 

              b) åtgärdslista 11 december
    Genomgicks och läggs till handlingarna 

§ 5                   Ekonomi
           a) budgeten för 2020

Det tidigare av kassör Per Kjellin 2019-12-11 presenterade förslaget till budget för år
2020 kommenterades kortfattat. Distriktsstyrelsen beslutar godkänna förslaget i sin 
helhet. Förslaget läggs fram inför årsmötet 2020-03-19.

             b) övriga frågor av ekonomisk karaktär
            Kassören presenterar det preliminära bokslutet för 2019. En minusbudget var 

planerad men resultatet visar bättre resultat än planerad budget. Ekonomin har 
            fortlöpande under året påvisat ett stabilt resultat.

c) SPF Seniorerna Orsa 80 år
             SPF Seniorerna  Orsa har firat 80 år och tackar varmt för det ekonomiska bidraget 

som föreningen fått från distriktet.



§ 6                   Beslutsfrågor
    a) verksamhetsplan för år 2020

  Det tidigare till styrelseledamöterna utskickade förslaget till verksamhetsplan för 
  2020-04-01-2021-03-31 godkändes i sin helhet av styrelsens ledamöter. 

 b)DO-konferens 4 mars 2020
 Den planerade DO-konferensen i Stockholm 4 mars är inställd och kommer 
 troligen att genomföras under senare delen av mars. Ordförande har vidtalat Ur Alf 
 Nilsson att delta i stället för ordförande. Styrelsens ledamöter godkänner detta.

  
§ 7                    RAPPORTER

a) KPR/RPR
Nästa RPR möte den 20 februari.
b)  medlemsstatistik
Ledamot Mona Engberg presenterar medlemsstatistik mellan  2019-01-01 och 2019-
12-31 Den totala summan medlemmar påvisar en förändring från 9493 medlemmar 
den 1 januari 2019 till 9427 den 31 december 2019. Den procentuella förändringen 
blir -0.70 %. Styrelsen konstatera en viss minskning under 2019 men ej så 
oroväckande. Den 1 januari visar statistiken att totalt antal medlemmar ökat till 
9439. SPF Seniorerna Falun har nu  31 december 2019 2502 medlemmar och är 
därmed den största SPF föreningen i Sverige.
c) medlemsregistrering
Den centrala medlemsregistreringen fungerar nu bättre men problem kan uppstå 
då medlem önskar byta förening. Alla föreningar har nu central uppbörd utom en 
förening som fortfarande önskar behålla lokal uppbörd.

             d) möte med SPF Orebygden och SPF Rättviksringen
SPF Seniorerna Orebygden har stora svårigheter med att få föreningen
att fungera. Diskussioner förs om att lägga ned föreningen  och att i samråd 
erbjuda Orebygdens medlemmar  bli anslutna till SPF Seniorerna Rättviksbygden.  
I ett försök att rädda kvar SPF Seniorerna Orebygden som självständig förening hålls 
ett möte 4 februari där distriktsstyrelsen representeras av ordförande Lennart 
Nilsson och ledamot Ur Alf Nilsson. Föreningsmedlemmarna avgör därefter själva 
hur framtiden kommer att se ut.
e) SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken
SPF Svärdsjö-Enviken  har svårigheter att få verksamheten att fungera och diskuterar
eventuell nedläggning av sin verksamhet. Om önskemål finns vill distriktsstyrelsen 
erbjuda hjälp och stöd med att försöka hantera aktuella problem.
f) hälsning från ledamot Ivar Josefsson

 Ordförande har haft kontakt med ledamot Ivar Josefsson som varit sjuk en längre 
period, men nu mår bättre.  Ivar Josefsson tackar för blommor som ordförande 

 skickat från styrelsen inför julen. Ivar hälsar till oss alla.
g) nytt från förbundsstyrelsen  
Denna gång finns inget aktuellt att rapportera från förbundsstyrelsen.
       

§ 8 DISKUSSIONSFRÅGOR
a) tillbakablick på styrelsens arbete

             Under denna punkt diskuterades bland annat : utmaningen med 
 medlemsrekrytering och medlemsutveckling, önskemål om att arbeta tillsammans 

med föreningarna i  mindre grupper kanske i stället för större distriktskonferenser. 



 Utökat antal samverkansområdeskonferenser. Hur snabbt kunna föra ut aktuella 
 nyheter från förbundet till föreningarna? Hur arbeta vidare med hemsidan? 
 Betonades betydelsen av att arbeta för öppna och goda kontakter mellan 
 föreningar och distrikt.
 Styrelsearbetet har påverkats av att verksamhetsansvariga har saknats inom  
 områdena utbildning, folkhälsa, KPR(pga sjukdom).
 b) Dalarnas Folkrörelsearkiv
 Inbjudan till årsmöte har kommit samt en arkiveringsfråga riktad till SPF Malung-
 Sälen. Frågan kommer att vidarebefordras till föreningen.

§ 9  HEMSIDAN
 a) marknadsföringsbroschyren  
 Önskemål har framkommit om att placera vår marknadsföringsbroschyr på 
 distriktets hemsida. Styrelsen tackar för synpunkterna och ber vår webbredaktör 
 undersöka detta. Senaste upplagan av marknadsbroschyren kommer också att 
 finnas på  plats vid distriktets årsstämma den 19 mars på hotell Moskogen i 
 Leksand.

  Styrelsen har noterat att vår webbredaktör Sten Franson avser att frånsäga sig sitt 
  uppdrag som webbredaktör i distriktsstyrelsen. Styrelsen har fört en diskussion om 
  detta  och ser det som en förlust eftersom svårigheter finns att finna någon som  

   kan efterträda  vår nuvarande  uppskattade webbredaktör.  Därför önskar styrelsen 
  att han om möjligt omprövar sitt beslut.

§ 10    ÖVRIGA FRÅGOR
                             a) distriktsårsmötet

   Diskuterades praktiska frågor i samband med årsmötet 2020. Kallelse till distriktets
   årsstämma sänds i år via e-post till ordföranden i distriktets lokalföreningar. 

§ 11    NÄSTA MÖTE: 
   Kommande styrelsemöte, på SPF kansliet Falun, Åsgatan 37 
   planeras till 19 februari 2020.    
 

  

   Lennart Nilsson      Marianne Häggblom      Bengt Olof Olsson
    Ordförande       Sekreterare       Justerare

  
                 

 

           
 
 

  



 


