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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 10 april 
2017. 

Närvarande: Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén 
och Holger Freij (delvis). 
Ej närarande: Bertil Eek. 
 

 
§ 51. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 52. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 

 
§ 53. Val av justerare 

 
Holger Freij väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 54. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Herbert Carlén om programkommittén: Programmet för hösten 2017 
är nästan klart, dagar för medlemsmöten våren 2017 på Nybrokyrkan 
är bokade. 
 
Gun Eriksson om väntjänskommittén: SPF-kören deltog i Körslaget i 
Boda Missionshus den 9 april och vann. 
 
Bo Bävertoft om informationskommittén: Ett påpekande har inkommit 
från en medlem om att alla medlemmar kanske inte är trakterade av 
att fotografier från våra möten mm publiceras i MedlemsNytt, på vår 
webbplats och på Facebook. Kommittén uppmanar de som 
fotograferar att tydligt tala om att de fotograferar och att bilderna kan 
komma att publiceras så att de som inte vill har en chans att 
opponera sig.  

 
§ 55. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar att pengar har kommit från kommunen och 
från förbundet (en del av dem). 

 
§ 56. Inspirationsdag 

 
Vid distriktets inspirationsdag den 11 april deltar Herbert Carlén, 
Gunilla Barkar och Birgitta Wallman. 

 
§ 57. Möte med 
verksamhets-
ansvariga 19 april 

 

Kallelse är skickad. Herbert skickar ut ämnen att samtala om till 
deltagarna. 

 
§ 58. News55-mässa 
och 60+-mässa 

 
Diskuteras vårt eventuella deltagande i mässa i Magasinet den 4 
maj. Styrelsen beslutar att Herbert Carlén vidtalar någon i 
programkommittén att ”hålla ihop” vårt deltagande. 

 
§ 59. Inköp av 
projektor och duk 

 
Frågan bordläggs. 

 
§ 60. Brevduvelunch 

 
Herbert Carlén deltar i brevduvornas lunch den 28 april och tar då 
upp frågan om efterträdare som distributionsansvarig efter Britt-Marie 
Tägt. 

 
§ 61. Arbetsgruppen 
för medlemsvård 

 
Birgitta Wallman rapporterar, de avser försöka engagera Maria 
Bjerneby Häll att delta i arbetsgruppen.  
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§ 62. Arbets-
beskrivningar 

 
Birgitta Wallman föreslår att stycket om syfte för styrelsen i 
verksamhetsplanen införs i arbetsbeskrivningen för styrelsen. 
Styrelsen beslutar att ge Birgitta Wallman i uppdrag att vid nästa 

styrelsesammanträde redovisa nytt förslag till arbetsbeskrivning för 
styrelsen. 

 
§ 63. Sponsring av 
buss till vårlunchen 

 
Från programkommittén har inkommit en förfrågan om att föreningen 
sponsrar vårlunchen på Dössberget genom att stå för 
busskostnaden. Efter att ha övervägt eventuella konsekvenser vad 
gäller sponsring av busskostnad för andra arrangemang, tex Hemliga 
resan och andra endagarsresor, beslutar styrelsen att sponsring i 
detta avseende ej ska ske. 

 
§ 64. Hantering av 
personuppgifter 

 
Styrelsen beslutar att på vår webbplats redovisa motsvarande text 

som daladistriktet har på sin webbplats. 

 
§ 65. Möte med nya 
medlemmar 10 maj 

 
Herbert Carlén kontaktar Kersti Jungsbo angående lista över nya 
medlemmar. Bo Bävertoft skickar till Herbert Carlén motsvarande 
inbjudan för tidigare möte. 

 
§ 66. Åtgärdslistan 

 
§ 17 Gemensam lokal med PRO. Ej åtgärdat. Herbert Carlén 
kontaktar PRO för att utreda vad de avser. 
§ 47 Medlemsvård. Ej åtgärdat. 

 
§ 67. Nästa möte 

 
Nästa möte den 8 maj 13.00 enligt tidigare beslut. 

 
§ 68. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet 

 

 

 

 

 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Herbert Carlén              Holger Freij 
  Ordförande              


