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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 6 mars 
2017. 

Närvarande: Bertil Eek,  Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Holger Freij samt från 
medlemsregsitret Torsten Gudmunds och Kersti Jungsbo (delvis). 
Ej närvarande: Herbert Carlén och Gunilla Barkar. 
 

 
§ 38. Sammanträdet 
öppnas 

 
Bertil Eek hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

 
§ 39. Val av 
sekreterare 

 
Styrelsen beslutar att välja Bo Bävertoft som sekreterare för mötet. 

 
§ 40. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 
justeringar och  tillägg. 

 
§ 41. Val av justerare 

 
Gun Eriksson väljs att jämte dagens ordförande justera dagens 

protokoll. 

 
§ 42. Medlems-
register och webb 

 
Torsten Gudmunds redovisar läget för medlemsregistret: 1 december 
2016 stängdes det gamla registret, därefter kunde vi under två 
veckor inte registrera. Därefter har det varit allmännt struligt, brev till 
förbundet besvaras ej, massor av merarbete. Men att backa till det 
gamla systemet är sannolikt inte realistiskt med tanke på avtal mm. 
 
Kersti Jungsbo redovisar läget för gruppmejlfunktionen: Vi använder 
fortfarande Föreningssupport. Styrelsen beslutar att delegera till 

Kersti Jungsbo att, om behov föreligger, beställa förrlängning av  
möjlighet att skicka gruppmejl enligt Föreningssupports lämnade 
offert. 
 
Bo Bävertoft redovisar läget för webbplattformen: Den fungerar. 

 
§ 43. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Bo Bävertoft om Informationskommittén: En ersättare behövs för att 
ersätta Britt-Marie Tägt att tillsammans med Ingalill Holm vara 
distributionsansvarig. Förhoppningsvis hittar Britt-Mari och Ingalill 
någon bland brevduvorna. 
 
Gun Eriksson om Väntjänstkommittén inklusive Kafé Björken: 
Bekymmer med lokalernas skötsel. 

 
§ 44. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar från samtal med Studieförbundet 
Vuxenskolan: Betalning för ledare (kör och vattengymnastik) går via 
SV. Holger kommer att att skriva ett dokument om detta. 

 
§ 45. Ombud och 
ersättare vid 
distriktsstämman 

 
Styrelsen beslutar att ge Bo Bävertoft i uppdrag att kontakta 
Margareta Dunkars, Maria Bjerneby-Häll och Eva Wind om de kan 
ställa upp som föreningens representanter vid distriktsstämman den 
30 mars i Borlänge tillsammans med Holger Freij, Gun Eriksson, 
Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Torsten Gudmunds och Kersti 
Jungsbo. 
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§ 46. Möte med nya 
medlemmar 

 
Styrelsen beslutar att möte med nya medlemmar hålls den 10 maj 

omedelbart efter medlemsmötet. 

 
§ 47. Medlemsvård 

 
Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp bestående av Birgitta 
Wallman och Gunilla Barkar och någon ytterligare som de utser bildar 
en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan för medlemsvård. 

 
§ 48. Åtgärdslsitan 

 
§17 Gemensam lokal med PRO: Ej åtgärdat. 
§18 Medlemsvård: Arbetsgrupp tillsatt, se §47. 
§21 Administration av körens kostnader: Åtgärdat, se §44. 

 
§ 49. Nästa möte 

 
Nästa möte den 10 april 13.00 enligt tidigare fattat beslut. 

 
§ 50. Sammanträdet 
avslutas 

 
Bertil Eek avslutar sammanträdet.   

 

 

 

 

 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Bertil Eek              Gun Eriksson 
  Ordförande              


