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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för 
SPF Seniorerna Falun den 8 mars 2021 

 
Närvarande vid digitalt möte:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Herbert Carlén, 

Bertil Eek, Kerstin Asmundsson, Karin Malmgren, Birgitta Wallman, Per Börjesson 
 

§ 12 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna  

 

§ 13 Dagordning Styrelsen fastställde dagordningen. 

 

§ 14 Val av justerare Styrelsen beslutade välja Birgitta Wallman att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

 

§ 15 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

 

§ 16 Högskoleprojekt 

 

Gunilla Barkar och Per Börjesson, som ingår i en Högskolprojekt där även 

representanter från Kanada och Nederländerna deltar, rapporterade från projektet 

Coordinate, digitalt stöd till äldre i hemmet. Huvudfrågan till gruppen var: ”Hur kan en 

digital lösning vara till hjälp i olika boendefrågor”. Gunilla och Per fortsätter med 

projektet. Skickar ut material till styrelsen. 

I anslutning till denna punkt informerades om att remissvar på kommunens reviderade 

boendeplan för äldre ska vara inne senast 17 mars. Förslag till yttrande utarbetas av 

KPR Au:s representanter och delges styrelsen. 

Styrelsen beslutade att Gunilla och Per fortsätter med projektet Coordinate och 

distriktets projekt ”Mötesglädje istället för ensamhet”. 

 

§ 17 Ekonomirapport Kassör Kerstin Asmundsson rapporterar att det inte är mycket verksamhet och inte 

mycket att rapportera. Medlemsavgiften betalas av många direkt till SPF Falun och 

inte till SPF centralt.  

Beslutas att ändra text i Medlemsnytt som skiljer på inbetalning av medlemsavgift och 

övriga inbetalningar. 

 

§ 18 Uppföljning av 

årsmötet 

Funktionärsstaben ska kompletteras. 

- Torsten Hedbom kompletterar Programkommittén. 

- Birgitta Wallman går ur Expeditionskommittén och går in i 

Programkommittén som styrelsens representant 

- Karin Malmgren går ur Programkommittén och går in i Expeditionskommittén 

som styrelsens representant. 

- Styrelsens ordförande utses som ersättare för Bertil Eek till SPF:s kongress i 

augusti 2021. 

KPR: Anders Runström har kontakt med Lars Jalkevik som har intresse av att gå in i 

KPR. Inträdet görs när vi kommit igång igen. 

Årsmötesprotokollets utskick och underskrifter har genomförts enligt plan. 

 

§ 19 Lägesrapport 

kommittéerna 

Informationskommittén: Medlemsnytt 28 sidor har gått ut enligt plan. Färre annonser 

denna gång. 

SPF Kören: Kontrakterat 2 körledare under hösten-våren. 

Programkommittén: PopNix spelar in några låtar som vi kan sända via vår hemsida. 
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Styrelsen beslutade bifalla denna begäran. 

Trygghetsboendegruppen arbetar vidare med planeringen för ett trygghetsboende på 

Yxhammargatan. 

 

§ 20 Coronaläget 

 

Ordförande informerade om ett samtal med Göran Carlsson angående 

vaccinationsläget.  

 

§ 21 Reviderad 

handlingsplan 

I o m att vår ansökan om statsbidrag avslagits har handlingsplanen reviderats. 

Styrelsen beslutade att fastställa en reviderad Handlingsplan för 2021 på grund av att 

statsbidrag ej beviljades. Ambitionen är att bibehålla ambitionsnivån för våra 

aktiviteter för hösten 2021. 

 

§ 22 Lokalfrågorna-

lägesrapport 

Ordföranden redogjorde för samtal med Falu kommun, som inom ett par veckor kallar 

till avstämningsmöte. Mottagningskök för catering kommer att vara en lösning för att 

höja nyttjandegraden av Wallmanssalen. 

 

§ 23 Projekt Kulturhus 

1014 

 

Ordföranden informerade om ett mejl om projekt för öppen verksamhet på 

Kulturhuset. Ordföranden kontaktar avsändaren om framtida möte. 

§ 24 Engagemang i 

aktuella frågor 

Förutom remisser som kommer via KPR skall vi som organisation endast driva och 

engagera oss i för seniorerna angelägna frågor. 

 

§ 25 Åtgärdslistan Handlingsplanen avslutad. 

§ 26 Övriga frågor Möte samtliga kommittéansvariga med lunch den 19 april kl 13-16. 

SPF Kongress den 23–24 augusti. Ordföranden deltager. 

Falun är landets största lokalförening. Ordföranden ställer upp på intervju med SPF 

centralt.  

Trygghetsboendegruppen, Herbert informerade om byggandet på Yxhammargatan, 

kooperativ hyresgästförening. 

Gunilla Barkar, återkommande gäst i TV4, bl a om klasskillnad när det gäller tillgång 

till digitala lösningar för äldre. 

 

§ 27 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls digitalt måndagen den 12 april 2021 kl. 10.00.  

 

Kommande styrelsemöten:  

10 maj kl.13.00, 7 juni kl. 10.00,  

9 augusti kl.13.00, 13 september kl. 10.00, 4 oktober kl. 10.00, 8 november kl. 10.00, 

6 december kl. 10.00. 

 

Justerare april-juni: Kerstin Asmundsson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén 

 

Vid protokollet                                        Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren                                      Anders Sätterberg                          Birgitta Wallman 

                                                                 Ordförande 

 
Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 19/200309 Husgrupp Planering 

 § 26/210308 Möte med kommittéansvariga Planering 

 


