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Protokoll fört vid digitalt sammanträde med styrelsen för 
SPF Seniorerna Falun den 9 augusti 2021 
 
Närvarande:  Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Bertil Eek, Karin Malmgren, Birgitta 

Wallman, Herbert Carlén. 

Ej närvarande Kerstin Asmundsson 
 

§ 59 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna. 

§ 60 Dagordning Styrelsen fastställer dagordningen. 

 

§ 61 Val av justerare Styrelsen beslutar välja Herbert Carlén att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

 

§ 62 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

§ 63 Ekonomirapport 

 

Då kassören inte kunde delta utgår denna punkt. 

 

Styrelsen diskuterade rutiner för avgift där ansvarig är med vid aktivitet gällande 

Programgruppen. 

Styrelsen beslutar att kostnaden för ansvarig för en aktivitet i Programkommittén ska 

ingå i arrangörskostnaden. 

 

Antal medlemmar ingående vid årets början 2515, utgående per sista juli 2407. 

41 nya, 224 avlidna, övriga utgående 128 

 

§ 64 Information från 

kommittéerna 

 

 

 

 

- Informationskommittén: Herbert informerade om att MedlemsNytt ökar sina 

sidor i o m att aktiviteter börjar framöver.  

- Friskvårdskommittén: Friskvård inställt. Skrivelse till Falu kommun om Falu 

Bowling o Krog. Troligen ingen bowling där framöver. 

Boulen pågår. Ungefär hälften av deltagarna efter nystarten. 

- Husgruppen: träff v 33 för att gå igenom arbetsmaterial. Onsdag, fredag, 

lördag 24/8-13/9 får vi inte tillgång till Wallmanssalen. 

- Programgruppen: Träff 19/8. Har ett flertal webbmöten. 

- Expeditionsgruppen: Karin har fått 2 intresserade att tjänstgöra framöver. 

Kommer att träffas inom någon vecka för information. 

- Ringgruppen: 10 träffar i Läroverksparken med 10 personer i snitt. Flyttar in i 

Vardagsrummet med 2 grupper, tisdagar och torsdagar med början 24/8, en fm 

och em grupp.  

- KPR. Vår aktivitet – vår skrivning gav omedelbar verkan. Samarbetet 

fortsätter. Svärdsjö inbjuds till förmötena innan KPR mötena. 

 

§ 65 Karins To Do Lista 

 

Expeditionsgruppen och Husgruppen har gemensamt gått igenom vilka åtgärder som 

bör vidtas för att rusta för höstens aktiviteter i våra lokaler. 

Styrelsen godkänner deras planer. 

 

§ 66 Tillsammans i Falun SPF och PRO har under sommaren har fikaträffar. SPF i Läroverksparken, PRO i Ernst 

Rolfgården. 

 

De tre organisationerna SPF, PRO och SKPF har haft möte om gemensam öppen 
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aktivitet varje månad från september. Vid möte efter den 20 augusti med styrelsen för 

”Tillsammans i Falun” kommer planerna att läggas fast. 

Några förslag är: 

- Surströmmingsfest i augusti, Pumpen i Korsnäs. PRO 

- After Noon Tea i oktober i Wallmanssalen, SPF 

- November ej klart, SKPF 

-  

1a advent kl 14 SPF och PRO körerna sjunger in julen på Stora Torget, avslutas med 

adventskaffe i Wallmanssalen. 

 

§ 67 Måltidssystemet Ordföranden informerade om att ett gemensamt yttrande har inlämnats över regionens 

avgivna yttrande till Förvaltningsrätten. 

 

§ 68 Lokalfrågorna Ordföranden informerade om läget gällande lokalfrågorna vid gamla Stadshotellet. Ett 

avstämningsmöte angående Wallmanssalen och mottagningsköket hålls v 33. 

Informerade vidare om att studenterna kommer att ha behov av större nyttjande av 

Wallmanssalen under ca 3 veckor för inspark av nya studenter (se §64 ovan). 

 

§ 69 60+ mässan i 

oktober 

SPF Distrikt står som huvudansvarig för 60+mässan på Lugnet 27–28 oktober. Vår 

förening kommer att bistå i planeringen. 

 

§ 70 Medlemsantalet Medlemsantalet har minskat med 108 personer från årsskiftet t o m juli månad. 

Konstaterade att även vi har drabbats av minskat antal medlemmar. Pandemin torde ha 

påverkat detta. 

 

§ 71 Övriga frågor Funktionärsträff: CariAnna bokad 25 oktober kl 13-15 med lunch för 20 personer. 

§ 72 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 13 september 2021 kl. 10.00.  

 

 

Kommande styrelsemöten:  

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

 

 

Vid protokollet                                        Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren Anders Sätterberg Herbert Carlén 

                                                                 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 

 


