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Möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 27 september 2018  

på Restaurang Carianna 
 

Närvarande: Eva Wind Expeditionsgruppen 

 Per Börjesson Friskvårdskommittén  

 Margareta Nissby Informationskommittén  

 Bengt Ahlstrand IT-hjälpen 

 Margareta Dunkars KPR 

 Mats Bergman Körkommittén 

 Torsten Gudmunds Medlemsregistret 

 Eva Grönlund Patientråden 

 Elsie Karlsson Resekommittén 

 Elsa Wolff Studiekommittén 

 Sven-Christer Kihlén Trafikkommittén 

 Gunilla T Barkar Styrelsen/Väntjänsten 

 Holger Freij Styrelsen, Kassör 

 Karin Malmgren Styrelsen, Sekreterare 

 Anders Runström Styrelsen 

 Anders Sätterberg Styrelsen, ordförande 

 Birgitta Wallman Styrelsen 

   

   

1. Välkommen 

Anders Sätterberg hälsade välkommen. 

 

2.  Ordföranden informerar 

Planering för Seniorernas Hus tog en paus under sommaren men har nu kommit igång igen. Vi är 

överens med PRO om hur vi vill ha det. Diskussion kvarstår angående insatser vad gäller 

uppfräschning av lokalerna, tydlighet i uthyrning av större karaktär, tillgång till kök m m. 

Vårt nuvarande hyreskontrakt sträcker sig till och med september 2019. Samtal förs med Diös om att 

komma ur lokalerna tidigare. 

 

Distriktet har ett Samverkansmöte i Boda där ordföranden deltar. 

14 november ordförandemöte med Förbundet. 

 

Handlingsplan Rekrytering och Medlemsvård tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

Tisdagen den 23 oktober kommer en träff att hållas i Nybrokyrkan för nya medlemmar, ist för 14 

november. Tacksamt om en representant från samtliga kommittéer deltar för att ge information.  

Av 163 nya medlemmar har 21 svarat och 14 kommer. 

 

3. Kassören summerar prognosunderlaget 

Holger Freij meddelar att totalt sett ligger vi bra till i budgeten. Vi ligger fn bättre än budget. 

Verksamhetsårets beskrivning inför 2019 ska ses över så att underlaget blir mer lättförstått. 

 

4. Rapporter från kommittéerna 

Expeditionskommittén Eva Wind: Har börjat med rullande schema när det gäller arbetet på 

expeditionen. Var och en får själv ändra sin tid vid kontakt med övriga i gruppen. Det fungerar bra.  

Inte många medlemmar som anmäler sig till aktiviteter på expeditionen men några via telefon. 

Expeditionen håller julstängt den 20/12-7/1. 

 

Friskvårdskommittén Per Börjesson:  
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Motionslotteriet 

Det nya med motionslotteriet är att det pågår hela året. Period 1 avslutades 31 augusti. 

Vinsterna kommer att lottas vid nästa sammanträde onsdagen den 3 oktober. 

Deltagarantalet är lite oklart troligtvis ca 100 som det brukar vara. 

Golf 

Varje onsdag från 16 maj-26 sept, dvs 20 ggr har ivriga golfspelare samlats för Scramblespel 

på Samuelsdals golfbana. Deltagarantalet har oftast varit 45-55 st. Som mest 57 startande. 

Sammanlagt har det varit 850 starter. Mellan 10-20 artiklar i dalatidningarna och 19 reportage på 

Facebook. 

Engagerad ledare är Daniels Sven Olsson, som också skriver referaten. 

Föreningsmästerkapet som spelades i juni samlade ca 60 deltagare. Det är också en populär tävling. 

Boule 

Varje vecka mellan 40-50 deltagare. Vid sommarens avslutande tävling deltog 47 st. 

En klar ökning har skett av deltagarantalet detta år. 

Bowling 

Spelas i två hallar, dels Falu Bowling & Krog och dels på Scandic Deltagarantalet är sammanlagt ca 

40-45 st.  

Riksmästerskapet spelas 9-11 okt på Falu Bowling & Krog. I dag är det 171 anmälda därav 29 st från  

vår förening. Titta gärna in och se på tävlingarna! 

Skogsvandringar 

Under hösten har det varit 17 deltagare i snitt på vandringarna. Höstens sista vandring går i dag 27 

sept i Sörskog. Vårens vandringar samlar flera deltagare än höstens. 

Tyvärr saknas ledare! 

Gymnastiken 

Mjukgympa och den funktionella träningen ( 2 olika grupper) har startat för ett par veckor sedan. 

Antalet deltagare har ännu inte rapporterats definitivt men det är 28-30 deltagare i varje grupp. 

Vattengymnastik 

Höstens start för en vecka sedan i sex grupper med 15 deltagare i varje grupp. Tre ledare som har 

vardera två grupper. 

Alla som fanns på kölistan har nu fått plats. Ett avhopp i sista stund har reducerat sammanlagda antalet 

deltagare från 90 till 89 st dvs en vakant plats finns. 

Stavgång 

Startade förra veckan. Det brukar vara ca 10 deltagare som går runt kålgården. 

Övriga aktiviteter 

Volleyboll startar to 4 oktober i Lugnets idrottshall. 

Långvandringar för skidåkare och andra startar tisdag 6 november 

Den nya aktiviteten tennis har inte lockat några nya deltagare utöver de sex som redan  

spelar.  

 

Informationskommittén Margareta Nissby: Arbetet rullar på enligt plan (webb, medlemsnytt, 

facebook, gruppmejl). Många insända bidrag har blivit publicerade i DT och Senioren. 

I o m nya GDPR är vi nu ännu försiktigare vid publicering av personuppgifter och foton. 

Medlemmar som inte kan ta emot gruppmejl kan få motsvarande information i sin mobil (sms) 

Vår nye medarbetare är Inger Söderlund ersätter Karin Bökman, som flyttat till Stockholm. 

Föreningen har ansökt om utgivningsbevis och anmält ansvarig utgivare för MedlemsNytt. 

Vi tackar verksamhetsansvariga och andra kommittéarbetare som försett oss med trevliga bidrag de 

gånger vi inte haft någon i kommittén som kan bevaka aktiviteter. 

 

IT-hjälpen Bengt Ahlstrand: Har till sin hjälp Ove Lindberg och en ny resurs Rolf Backström. Det har 

varit lugnt under sommaren. Många av våra pensionärer kan mycket själva. Det är mycket hacking på 

gång som gruppen fått hjälpa till med.  

 

KPR, Margareta Dunkars: Kommunala pensionärsrådet har fyra möten per år. Det tredje mötet för 
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året kommer att hållas 9 oktober. AU med ordf Jessica Wide och två representanter från vardera SPF, 

PRO och SPF hade möte 27 augusti då man beslutade vilka ärenden som skulle tas upp på KPR-mötet. 

Veckan innan hade vi ett förmöte och diskuterade vad vi ville att KPR-mötet skulle handla om. Det 

som är aktuellt är brukarrevisionen av Hälsingebacken som Elisabet Ottervald arbetat med, 

översiktsplanen för perifiera tätorter samt rapport om Seniorernas Hus. Vi kommer också att få rapport 

om Måltidsrådet och tillfälle att diskutera användningen av medel till välfärdsteknik. 

 

I fredags inbjöd serviceförvaltningens dietist till måltidsråd i Haraldsboköket. Jag har delagit i de 

möten som hållits tidigare år under benämningen kostråd, det första 2009 som var ett turbulent år. 

Mycket kritik riktades mot maten från Haraldsboköket men numera är det sällan att något negativt 

hörs. Det beror till stor del på den nya kostorganisationen och att duktiga dietister anställts. En hos 

serviceförvaltningen och en hos omvårdnadsförvaltningen. Minnesanteckningar kommer att publiceras 

på vår hemsida. 

Rapporter från tidigare KPR-möten finns på föreningens hemsida, i Medlemsnytt och på Falu 

kommuns hemsida. 

 

Körkommittén Mats Bergman: 50 medlemmar med Margareta Åberg som dirigent. 14 träffar, 5 

uppsjungningar på olika serviceboenden, körstämma 21/10 på Kristinehallen samt konsert i Kristine 

kyrk 28/10. Övar i Nybrokyrkan. Behöver nyrekrytera personer. Gärna ett reportage i Medlems Nytt. 

Margareta Nissby anmälde sig att göra detta. 

 

Medlemsregistret Kersti Jungsbo och Torsten Gudmunds:  

2 347 personer fn registrerade som aktiva medlemmar 

1 021 av dessa är kopplade som hushållsmedlemmar.  

1 760 personer har anmält e-postadress.  

89 nya medlemmar innevarande år 

36 medlemmar är avlidna 

89 har övrigt utträde 

Detta innebär förändring av medlemsantalet -31 personer sedan nyår, dvs -1,3%. 

 

107 olika uppdrag är inlagda i registret. Ett antal personer är inlaga med olika behörigheter i registret 

(Miriam) för att kunna arbete i registret. Detta arbete skall ske enligt föreningens publicerings- och 

integritetspolicy. Det basala i registret fungerar. Personuppgiftslagen bör alla kommittéansvariga läsa, 

ta del av och veta vilken policy som gäller för oss samt delge detta till kommitténs medlemmar. 

 

Patientrådskommittén Eva Grönlund: Se bifogad information.  

 

Resekommittén Elsie Karlsson: En självgående kommitté med 6 medlemmar som gör 3 resor/år. Inför 

2019 planeras 8 långresor, 2 korttidsresor och 9 endagarsresor. 

2 personer kommer att sluta, förslag finns på nya personer. 4 ggr/år har vi träff innan manusstopp. Har 

diskuterat en plattform vid akut sjukfrånvaro/ersättare.  

Studiekommittén Elsa Wolff: Kursverksamheten är igång och hittills har drygt 20 cirklar startat och 

flera är planerade under hösten. Hittills har vi erbjudit 115 cirklar/föreläsningar under året! Det blir 

nog inte så mycket förändringar på den siffran nu när höstens utbud är publicerat. 

En verksamhet som är omåttligt populär och som tydligen lockar dem som är nya i föreningen är “vi 

sjunger tillsammans” och till den saknar vi ledare efter Laila Klefbom. Det är en anspråkslös och 

trevlig stund där man sjunger visor och sånger utan krav på sångvana. Vi söker med ljus och lykta efter 

en, eller kanske ett par, efterträdare till Laila. Gruppen är redan klar!“ Bio tillsammans” kan i alla fall 

fortsätta som tidigare eftersom vi fått en ny “Karin” – Inger Söderlund. Strålande! 

En viktig kurs, där vi saknar tillräckligt med deltagare, är “den digitala vårdcentralen”, alltså 1177. Det 

finns en kunnig ledare som bara väntar på att sätta igång och det finns ett datum för första mötet den 

10 oktober. 
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Kom gärna med tips om cirklar och också med tips om ledare – de går gärna hand i hand. 

 

”Vi sjunger tillsammans” söker ny ledare, antingen via kören eller utifrån. 

Föreläsningen ”Den digitala vårdcentralen”, saknar deltagare 

 

Trafikkommittén Sven-Christer Kihlén: Kommittén har fn endast 2 medlemmar. De har under året 

fått information om vinterväghållning, att gång- och cykelbanor behöver lagas inför vintern samt varit 

på information om Gråda rondellen i Borlänge. Kommittén kommer att delta på nästa 

styrelsesammanträde den 1 oktober. Är KPR på banan som SPFs ingång till kommunen eller ska varje 

kommitté köra sitt eget race? 

 

Väntjänsten Gunilla Barkar: Har möte vecka 40. Gun Eriksson finns kvar till årsskiftet. 

 

Programkommittén Karin Malmgren: Planerar för fullt med program för januari-mars. Har möte den 

8 oktober. 

 

40-årsjubileet Birgitta Wallman: Dalasalen bokad 4 maj 2019. Förslag på underhållning KopperHats 

och Peter Carlsson och till dansen Stig Lindhs. Arbetet forsätter. 

 

5. Arbetet med verksamhetsberättelse, -plan och budget. 

Senast 26 november ska följande skickas för sammanställning till 

Karin Malmgren – underlag för verksamhetsberättelse 

Birgitta Wallman - underlag för verksamhetsplan 

Holger Freij – underlag för budget  

 

Den 1 november skickar Holger ut budgetläget till samtliga kommittéer som sedan kan kontakta 

Holger för mer information. 

Mall för kommittéernas rapportering gällande verksamhetsberättelse och verksamhetsplan utdelades. 

 

6. Övriga frågor 

60+ mässan går av stapeln 24-25 oktober.  

Bemanning 24/10 kl 10-12 Karin M/Birgitta W, 12-14 Kersti J/Lena B,  

14-16 Holger F/Kerstin W 

Bemanning 25/10 kl 10-12 Eva W/Margareta D, 12-14 Lisbeth L/Anders S, 

14-16 Karin M/Birgitta W. 

Vid frågor eller mer information kontakta Karin M. 

 

7. Avslutning och nästa möte 

Anders Sätterberg tackade de närvarande och avslutade mötet. 

Nästa möte med verksamhetsansvariga blir på samma ställe en dag i september 2019. 

 

 

Vid penna och tangentbord 

Karin Malmgren 


