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Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med 
styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 13 september 2021 
 
Närvarande:   Anders Sätterberg, Kerstin Assmundson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén,  

  Karin Malmgren, Birgitta Wallman  

Ej närvarande:  Bertil Eek  
 

§ 73 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna. 

§ 74 Dagordning Styrelsen fastställer dagordningen. 

§ 75 Val av justerare Styrelsen beslutar välja Birgitta Wallman att jämte ordföranden justera  

dagens protokoll. 

§ 76 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

§ 77 Ekonomirapport 

 

Kassören meddelar att föreningens ekonomi är stark som en konsekvens av den 

pågående pandemin och redovisade den ekonomiska ställningen per kommitté.  

Bifogas protokollet. 

 

Styrelsen uppdrog åt kassören att se över föreningens bankgirokonton. 

Styrelsen beslutar att motsvarande information tas fram per september och redovisas 

vid mötet med verksamhetsansvariga i oktober. 

 

Diskuterades anmälningar till våra aktiviteter, främst med betalning. 

Anmälningstalongen bör ses över. Enklare utseende för de utan betalning. 

Styrelsen beslutar att uppdra åt kassören, ansvarig för expeditionen samt Per 

Börjesson att utarbeta rutiner i samband med anmälningar till aktiviteter som är 

förenade med deltagaravgifter. Bl a för hanteringen vid återbetalning. 

 

Kassören meddelar att föreningen har 3 bankgiron. 

Styrelsen beslutar uppdra åt kassören att avsluta de bankgirokonton som inte krävs 

och att IKEA kontot sägs upp. 

 

§ 78 Lägesrapport 

Trygghetsboende 

 

 

Informerades om att arbetet kring Yxhammargatan försenats något pga. 

markförhållandenas påverkan på byggplanens utformning. Fysisk informationsträff 

kommer att hållas i höst för de som anmält intresse. 

Gunilla Barkar informerade om bygget i Svärdsjö. 

 

§ 79 

Kommittéverksamheten 

 

Kommunala Pensionärsrådet har digitalt möte 15 september. 

Expeditionen har fått in 3 intresseanmälningar till sin förstärkning kommande år 

Öppnar upp torsdagar fr o m 1 oktober. Förberedelser inför 60+ mässan pågår, via  

SPF distriktet. 

Husgruppen har träffats en gång. Inbjudan kommer till träff i september. 

Informationskommittén meddelar att nästa nr av MN blir fler sidor. Årsmötesdatum  

9 februari 2022 läggs in när mötestiderna för 2022 fastläggs vid styrelsens möte i 

oktober.  

Studiekommittén är i full gång med sina cirklar. 

Programkommittén har den 8 september haft sitt första fysiska möte i Nybrokyrkan. 
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§ 80 Tillsammans i  

Falun 

 

 

Styrelsen diskuterade kring föreslagen tjänsteskrivelse från Omvårdnadsförvaltningen 

gällande budgetmedel för Projekt ”Tillsammans i Falun”, inför mötet idag.  

Resultatet av mötet kommer att rapporteras på KPR-au 15 september. 

 

29 november sjunger SPF och PRO körerna in julen på Stora Torget med efterföljande 

adventsfika i Wallmanssalen. Planeringen har skett i samråd med Centrala Stadsrum 

enligt Gunilla Barkar, som ingår från oss i planeringsgruppen för ”Tillsammans i 

Falun”. 

  

§ 81 Lokalerna Konstateras att gensvaret från kommunens sida är otydlig och bristfällig. Ansvarig 

politiker har kontaktats och återkoppling väntas. 

§ 82 Möte nya 

medlemmar 

Möte med information till våra nya medlemmar kommer att hållas i Nybrokyrkan den 

20 oktober kl. 13.30. Karin bokar Nybrokyrkan ang. lokal och kaffeservering. 

Ordföranden kontaktar Kersti Jungsbo ang. inbjudan. 

 

§ 83 Allmänna 

Arvsfonden 

 

 

Vi har tidigare beslutat om att söka medel ur Allmänna Arvsfonden för ”Kom igång på 

Internet med Ipad”, att prova på Ipad inkl. utbildning. Per Börjesson har på uppdrag 

inkommit med ett alternativt förslag. Föreningen börjar med att köpa in 5 Ipad och 5 

kontantkort. Utbildning via Per Börjesson och Ove Lindberg. 

Efter genomgången utbildning erbjuds deltagarna att köpa Ipad till reducerat pris.  

En kursavgift på 400 kronor kommer att tas ut. Beroende på intresse tas ställning till 

fortsättningen. 

Styrelsen beslutar att godkänna starten av projektet enligt förslaget. 

 

14 oktober: Per Börjesson och Gunilla Barkar träffar Allmänna Arvsfonden. 

 

§ 84 Övriga frågor 25 oktober Träff med verksamhetsansvariga och styrelsen på CariAnna kl. 13-15 med 

lunch. Karin begär in underlag från samtliga kommittéer. 

 

§ 85 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 4 oktober 2021 kl. 13.00. (OBS tiden) 

 

 

Kommande styrelsemöten:  

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

 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren Anders Sätterberg Birgitta Wallman 

 Ordförande 

 

ÅTGÄRDSLISTA 

 
 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 19/200309 Husgruppen Planering 

 § 40/200510  Möte verksamhetsansvariga Planering 

 § 40/200510  Information nya medlemmar Planering 

 § 50/210607  Ansökan Allmänna Arvsfonden Verkställighet enligt beslut 

 


