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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för 
SPF Seniorerna Falun den 7 juni 2021 
 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Bertil Eek, Kerstin Asmundsson, Karin 

Malmgren, Birgitta Wallman och Herbert Carlén via Skype. 
 

§ 43 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna. 

§ 44 Dagordning Styrelsen fastställer dagordningen. 

 

§ 45 Val av justerare Styrelsen beslutar välja Bertil Eek att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

 

§ 46 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

§ 47 Ekonomirapport 

 

Styrelsen diskuterade rutiner inför utskick av brev och hanteringen av frimärken. 

Konstaterades att nyttan av handkassa är begränsad och bör upphöra. 

Styrelsen beslutar informera expeditionen att handkassan upphör och informera om 

kommande rutiner. 

 

§ 48 Information från 

kommittéerna 

 

 

 

 

- Gunilla Barkar informerade om arbetet inom studiekommittén samt 

planeringen av att under sommaren starta en form av Öppet Hus på tisdagar i 

Läroverksparken. Tanken är att var och en tar med sig eget fika för en trevlig 

samvaro en gång per vecka. Kommer att annonseras på vår hemsida samt via 

gruppmejl. 

- SPF Kören kommer att sjunga på Daljunkaregården en gång framöver. 

 

§ 49 Rapport Aldrig 

Ensam arbetet 

 

Gunilla Barkar informerar om uppstart för förbundets egen uppföljning av projektet 

Aldrig Ensam. Vår förening, som var ett av tre föreningar, fick utrymme att presentera 

vad vi gjort och även planerade.  

 

§ 50 Ansökan Allmänna 

Arvsfonden 

Styrelsen diskuterade ett alternativ till att erbjuda de som behöver hjälp att komma i 

gång med det digitala arbetet själva.  

Tanken är att under fem avsnitt erbjuda hjälp till de som vill höja sin digitala förmåga. 

Antingen har man en egen platta eller så får man en av de vi sökt bidrag för. Efter de 

fem träffarna har man möjlighet att få köpa till reducerat pris den platta man arbetat in 

sig på. Styrelsen planerar för två tillfällen med vardera fem deltagare. 

Styrelsen beslutar att ansöka om medel för 10 plattor hos Allmänna Arvsfonden.  

 

§ 52 Rapport KPR AU Informerades om att de tre seniora organisationerna PRO, SKPF och SPF skrivit till 

kommunstyrelsen och begärt svar på när beslut tagits om att ändra reglementet för 

KPR och när samråd förevarit med organisationerna. Vi ifrågasätter kommunens 

ställningstagande att låta den av KD avsatta politikern få fortsatt mandat att vara 

ordförande i KPR samt Funktionshindersrådet. Då ingen återkoppling erhållits har vi 

tre organisationer beslutat markera att vi inte avsätter tid för att möta en representant 

från kommunen som i övrigt avstängts från inflytande i den centrala politiska 

ledningen. Hanteringen ger ett tydligt besked hur kommunens politiska ledning ser på 

oss organisationer.  

Styrelsen beslutar att helt ställa sig bakom den markering som planeras. 
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§ 53 Rapport gällande 

kostfrågan inom 

Regionen 

Styrelsen diskuterade turerna och våra tre organisationers agerande i kostfrågan inom 

Regionen. Informerades om att det pågår undersökningar om att överklaga att beslutet 

skall tas av Regionstyrelsen. Ett beslut av denna karaktär bör givetvis beslutas av 

Regionfullmäktige. 

 

§ 54 SPF Svärdsjö-

Enviken 

Informerades att SPF Svärdsjö – Enviken vid sitt årsmöte valt en ny styrelse. Detta 

innebär att inget samgående är aktuellt. Vi kommer fortsatt att ha dörren öppen för ett 

samarbete föreningarna emellan. 

 

§ 55 Lokalfrågorna Informerades styrelsen om läget gällande lokalfrågorna vid gamla Stadshotellet. Ett 

avstämningsmöte är inlagt torsdagen den 10 juni 

 

§ 56 Beslut Publicerings-

/Integritetspolicy 

Styrelsen beslutar att ändamålet med gällande Publicerings – och integritetspolicy 

kvarstår.  

Styrelsen beslutar vidare att denna punkt skall ingå i Styrelsens dagordning vid 

kommande konstituerande möten. 

 

§ 57 Åtgärdslistan Tillkommer: 

§ 50/210607 Ansökan Allmänna Arvsfonden 

 

§ 57 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

§ 58 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 9 augusti 2021 kl. 10.00.  

 

 

Kommande styrelsemöten:  

13 september kl. 10.00, 4 oktober kl. 10.00, 8 november kl. 10.00, 6 december kl. 10.00. 

 

 

Vid protokollet                                        Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren Anders Sätterberg Bertil Eek 

                                                                 Ordförande 

 

 

 

ÅTGÄRDSLISTA 

 
 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 19/200309 Husgrupp Planering 

 § 40/200510  Möte verksamhetsansvariga Planering 

 § 40/200510  Information nya medlemmar Planering 

 § 50/210607  Ansökan Allmänna Arvsfonden Planering 

 


