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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 8 maj 
2017. 

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

 
§ 69. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 70. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 

 
§ 71. Val av justerare 

 
Birgitta Wallman väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 72. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Gun Eriksson om väntjänskommittén: Vi har fått klartecken från Falu 
kommun att använda lokalen för Kafé Björken även till hösten. Start 
16 september. 
 
Birgitta Wallman om expeditionskommittén: Kommittén vill måla om 
väggarna, ändra belysningen och fixa elkontakter. 
 
Gunilla Barkar om KPR: KPR har haft en inspirationsdag, det var ett 
värdefullt möte.  

 
§ 73. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar att det ekonomiska läget är gott (se bilaga). 
Han har skrivit till förbundet att för 60 nya medlemmar har vi fått 
betalt 100 kr i st f 250 kr, ännu inget svar. 

 
§ 74. Expeditions-
lokalen 

 
Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till expeditionskommittén att 

genomföra åtgärder föreslagna i §72. 

 
§ 75. Gemensam 
lokal med PRO 

 
Herbert Carlén har mejlat till PRO att vi har f n lokaler som passar 
oss och samtidigt förhört sig om de vet mer om möjligheten att 
utnyttja Kulturhuset tio14 men inte fått något svar. 

 
§ 76. Distributions-
ansvarig 

 
Herbert Carlén har vid brevduvelunchen (48 brevduvor) tagit upp 
frågan om distributionsansvarig men ingen frivillig anmälde sig. 
Frågan tas upp även vid möte med nya medlemmar. 

 
§ 77. Möte med nya 
medlemmar 

 
Troligen kommer drygt 30 nya medlemmar till mötet. Mötet läggs upp 
enligt följande: 

 Medlemsmöte 

 ”Gamla” medlemmar avlägsnar sig från kyrksalen och dricker 
kaffe på kyrktorget 

 ”Nya” medlemmar förflyttar sig framåt i salen varefter Herbert 
Carlén berättar om föreningen och de olika kommittéerna, 
vars representanter är beredda att svara på eventuella frågor. 

 Nya medlemmar och föreningsrepresentanter förflyttar sig till 
kyrktorget och intar kaffe vid reserverade bord, med några 
föreningsrepresentanter vid varje bord. Dessa försöker 
stimulera de nya medlemmarna att berätta om sig själva, vad 
de har gjort tidigare, vad de förväntar sig av föreningen och 
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vad de själva vill hjälpa till med i föreningen – till exempel att 
vara distributionsansvarig. 

 
§ 78. Bearbetning av 
nya medlemmar till 
funktionärer 

 
Tidigare år har det brustit när det gäller att från föreningens sida ta 
kontakt med medlemmar som i enkät förklarat sig villiga att engagera 
sig i föreningens arbete. Vi har därför konstaterat att vi behöver bli 
mer metodiska när det gäller att följa upp enkäterna inför möten med 
nya medlemmar. Inför detta möte har ingen medlem uttryckt vilja att 
direkt nu engagera sig. Sammanställningen av svaren översändes till 
kommittéerna (se bilaga) för att trots detta försöka bearbeta dem. 

 
§ 79. Arbets-
beskrivning för 
styrelsen 

 
Styrelsen beslutar att fastställa det framtagna förslaget (se bilaga). 

 
§ 80. Arbetsgruppen 
för medlemsvård 

 
Styrelsen beslutar att arbetsgruppen utökas med Maria Bjerneby 
Häll och namnändras till ”Arbetsgruppen för rekrytering och 
medlemsvård”. 

 
§ 81. 60+mässa i 
höst 

 
News55-mässan blev inställd. Herbert Carlén pratar med Karin 
Malmgren om 60+mässan i höst. 

 
§ 82. Projektor och 
duk 

 
Styrelsen beslutar att f n inte inköpa projektor och duk. 

 
§ 83. Åtgärdslistan 

 
§ 17 Gemensam lokal med PRO: Svar från PRO inväntas, se § 75. 
§ 47 Medlemsvård: Arbetsgruppen utökad och namnändrad, s § 80. 
§ 58 Mässdeltagande: Herbert Carlén pratar med programkommittén, 
se § 81. 
§ 59 Inköp av projektor och duk: Avslutat, se § 82. 
§ 60 Distributionsansvarig: Frågan har tagits upp på brevduvelunch 
men är ej avklarad, se § 76. 
§ 62 Arbetsbeskrivning för styrelsen: Avslutat, se § 79. 
§ 64 Hantering av personuppgifter: Avslutat. 
§ 65 Möte med nya medlemmar: Inbjudan utskickad. 

 
§ 84. Nästa möte 

 
Styrelsen beslutar att nästa möte flyttas till 7 juni 13.00. 

 
§ 85. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet 

 

 

 

 

 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Herbert Carlén              Birgitta Wallman 
  Ordförande              


