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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för 
SPF Seniorerna Falun den 12 april 2021 

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

Bertil Eek, Kerstin Asmundsson, Karin Malmgren, Birgitta Wallman 
 

§ 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 Kerstin Asmundsson att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

 

§ 15 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutade godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

 

§ 16 Ekonomirapport 

 

När det gäller ekonomin redovisade kassören en sammanställning för första kvartalet 

som visar att föreningsaktiviteterna går på sparlåga. Rapporten skall delges 

verksamhetsansvariga. 

Annonser kommer i år inte att komma upp till budgeterat 25 000 kronor. 

 

Bankgirokontot som står i Medlemsnytt förvillar våra medlemmar. 

Förslag att stryka informationen på sidan 27. För övriga ärenden ska bankgironummer 

690-3330 användas och flyttas till baksidan under informationen om webbplats. 

Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

§ 17 Beslut om användare 

av Swedbanks 

internetbank företag 

Styrelsen beslutar att följande personer, var för sig, ska vara företagsanvändare/ 

behörighetsadministratör för SPF Seniorerna Falun i internetbanken 

- Anders Sätterberg 450906-7379, företagsanvändare/ 

behörighetsadministratör 

- Bertil Eek 49068-7398  företagsanvändare/ 

behörighetsadministratör 

- Kerstin Assmundson 520331-2029 företagsanvändare/ 

behörighetsadministratör 

 

§ 18 Distriktets årsmöte Distriktets årsstämma har genomförts enligt de formaliapunkter som uppsatts. 

Styrelsens utsedda representanter rapporterade. 

 

§ 19 Lägesrapport 

kommittéer 

Meddelades att gruppen som planerade att hålla öppet hus, innan pandemin bröt ut, 

planerar att genomföra möten utomhus när nya rekommendationer medger större 

grupper än vad som nu gäller.  

 

Programgruppen har haft fysiskt möte gällande program inför våren. 

Friskvårdskommittén möte 21 april. 

Informationskommittén MedlemsNytt 2 framställs fn. Då aktivitetsnivån är låg 

uppmanas de som har intressanta inslag att höra av sig. 

Expeditionskommittén har inte haft något möte. Fungerar bra med 3 personer 2 

dag/vecka. 
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Trygghetsboendegruppen Yxhammargatan planerar för kooperativt hyresrätt med 

Gruvstaden. 

Gunilla informerar att Anders Hansson, Trygghetsboende i Svärdsjö har köpt fastighet 

vid Hedenborg.  

KPR:s Au hade digitalt möte den 24 mars. Vid mötet gavs information om 

Seniorernas Hus. Tillsammans i Falun, Faluförslaget som ersätter medborgarförslaget, 

Tillgänglighetsplan samt kommunens svar till IVO gällande deras granskning av 

äldrevården. 

Resekommittén har inte haft något möte. 

 

Styrelsen beslutar anteckna den samlade informationen till protokollet. 

 

§ 19 Tillsammans i Falun Ordföranden informerade från möte den 30 mars med styrelsen för Tillsammans i 

Falun. 

Förslag finns att starta verksamheten med Öppet Hus under 30 tillfällen hösten 2021. 

Medel söks hos kommunen för såväl hösten 2021 som våren 2022 och att insatserna 

och det ekonomiska utrymmet skall ses som långsiktigt. Inför mötet den 6 maj skall 

respektive organisation (SPF, PRO och SKPF) utse vardera 2 representanter för en 

programgrupp som skall ansvara för innehållet vid träffarna. Respektive organisation 

skall även planera för att upprätthålla värdskap vid träffarna. Öppet Hus planeras under 

perioden september t o m december med träffar tisdagar och torsdagar mellan 13.00-

16.00. 

 

Styrelsens diskussion tas upp för synpunkter den 19 april. 

 

§ 20 Lokalfrågor 

Lägesrapport 

Digitalt möte den 6 april med representanter för kommunens serviceförvaltning 

gällande lokalfrågor vid Gamla stadshotellet. 

Ordföranden informerade om att arbete pågår när det gäller tillskapande av ett 

mottagningskök samt iordningställande av Wallmansalen. Inför vårt arbete med att 

planera för hösten var frågan om vi kunde utgå från att lokalfrågorna då är lösta och att 

bokning kan ske. På den frågan fick vi ett bejakande svar. Vi skulle även få översänt 

ritningsförslaget på mottagningsköket som information. Styrelsen konstaterar att 

beskedet som gavs får ses som ett steg i rättriktning i denna segdragna fråga. 

 

§ 22 Möte verksamhets-

ansvariga 

Digitalt möte den 19 april kl 13.00 via Zoom. Lunch serveras via CariAnna. Förslag 

till dagordning godkändes. Huvudinriktningen för mötet är planeringen inför 

sommaren och hösten samt organisationen för det gemensamma arbetet med 

”Tillsammans i Falun”. Uppdrogs till ordföranden och sekreteraren att kalla till mötet. 
 

Reviderad handlingsplan skickas ut till verksamhetsansvariga. 

Verksamhetsansvariga lämnar lägesrapport och planering sommaren-hösten 2021. 

 

§ 23 Seniorerna centralt Ordföranden informerade om att SPF centralt gjort en intervju med fokus på 

rekrytering. Vi valdes ut som varande den största föreningen inom SPF familjen. 

Intervjun som skedde digitalt kommer att användas i ett temaupplägg gällande 

rekrytering. Föreningen har fn 2479 medlemmar. 

 

§ 25 Åtgärdslistan Handlingsplanen avslutad. 

§ 26 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 

§ 27 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutade sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls digitalt måndagen den 10 maj 2021 kl. 13.00.  
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Kommande styrelsemöten:  

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 maj-juni: Gunilla Barkar, Herbert Carlén 

 

Vid protokollet                                        Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren                                      Anders Sätterberg                          Kerstin Asmundsson 

                                                                 Ordförande 

 

 
Åtgärdslista: § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 19/200309 Husgrupp Planering 

 § 26/210308 Möte med kommittéansvariga Planering 

 


