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Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med 
styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 6 december 2021 
 
Närvarande:   Anders Sätterberg, Kerstin Assmundson, Herbert Carlén, Bertil Eek,  

 Karin Malmgren, Birgitta Wallman  

Frånvarande: Gunilla Barkar 
 

§ 102 Sammanträdet 

öppnas 

Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade  

alla välkomna. 

§ 103 Dagordning Styrelsen fastställer dagordningen. 

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

dagens protokoll. 

§ 105 Föregående 

protokoll 

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet  

till handlingarna. 

§ 106 Ekonomirapport Konstateras att styrelsen bedömer få ett betydande överskott i förhållande till budget. 

Skälet till detta är givetvis effekterna av pandemin och därmed en reducerad 

verksamhet. 

Föreningsanslaget från kommunen har ännu ej kommit oss tillhanda. 

 

Styrelsen godkände upprättandet av anvisningar för olika typer av inköp att gälla från 

och med 2022-01-01. 

 

Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att medlemsavgiften för vår förening 2023 skall 

vara oförändrad 80 kronor. 

 

§ 107 Inför årsmötet Styrelsen gick igenom innehållet i den kommande verksamhetsplanen för 2022. 

Beslut togs om ansvarsfördelningen för upprättande av samtliga handlingar till 

årsmötet, vilka ska vara klara inför styrelsens sammanträde den 10 januari 2022. 

 

§ 108 Lägesrapport 

kommittéerna 

 

Expeditionskommittén avtackar Lisbeth Lundin och Ewa Wind, vilka arbetat många år 

inom SPF, den 14 december 

§ 109 Bowling 

 

Informerades om arbetet som bedrivs inom bowlingklubbarna gällande frågan om att 

skapa en bowlinghall i Falun. Styrelsen konstaterar att vi som förening kan fortsatt 

stödja arbetet genom att betona behovet av lokal. 

 

§ 110 Samverkans-

områdesträff 

 

Informerades om att vi står som värd för kommande Samverkansområdesträff inom 

SPF Dalarna den 20 januari 2022. Ordföranden, Bertil Eek och Birgitta Wallman 

representerar vår förening. 

 

§ 111 Tillsammans i 

Falun 

Tillsammans i Falun har inte lyckats hitta en mötesdag under december månad. 

Grovplanering har delvis gjorts för våren 2022, 2 aktiviteter per förening.  

Vår förening har redan aviserat för en aktivitet i januari. 

 

§ 112 Skidtävling Vår förening har blivit tillfrågad om att arrangera Förbundsmästerskapet på längd- 

skidor 2022. Möte har hållits vid 2 tillfällen med förbundets representant Lennart 

Nilsson. 
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Förslag har lagts att vi ska arrangera mästerskapen den 24 februari 2022 på Lugnet. 

Förbundet finns med i planeringen samt bidrar med 10 000 kronor samt alla medaljer. 

Styrelsen ställer sig bakom presenterat förslag. 

 

§ 113 Åtgärdslistan Ansvarsfördelning och Förbundsmästerskap på skidor läggs till Åtgärdslistan. 

 

§ 114 Avslutning Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. 

Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 10 januari 2022 kl. 10.00. 

 

 

 

Kalendarium 2022: 7 februari, årsmöte 9 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni,  

5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december 

 

 

Vid protokollet Justerat 

 

 

 
Karin Malmgren Anders Sätterberg Bertil Eek 

 Ordförande 

 

ÅTGÄRDSLISTA 

 
 § 259/190812 Seniorernas Hus Förhandling fortgår 

 § 287/191007 Wallmanssalen Innehåll 

 § 100/211108 Årsmöte Planering 

 § 107/211206 Ansvarsfördelning Planering 

 § 112/211206 Förbundsmästerskap på skidor Planering 

 


