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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 7 juni 
2017. 

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

 
§ 86. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 87. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 

 
§ 88. Val av justerare 

 
Gunilla Barkar väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 89. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 90. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Informationskommittén: Bo Bävertoft rapporterar att 
gruppmejlfunktionen är mycket viktig för föreningen när det gäller att 
föra ut information till medlemmarna. Hittills i år har vi skickat 28 
gruppmejl. Pga problemen med det nya medlemssystemet har vi köpt 
tjänsten från Föreningssupport. Förbundet skickar själv sina 
gruppmejl via en gruppmejlsleverantör som gör att 
informationskommittén tycker att de ser trevliga ut. Kommittén har på 
försök skapat liknande gruppmejl via en gratistjänst, Mailchimp, men 
tycker att det vore mest ”logiskt” att vår förening anlitar samma 
leverantör som förbundet och vill att föreningen kontaktar förbundet 
om detta. Styrelsen bejakar förslaget.  

 
§ 91. Ekonomi 

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

 
§ 92. Distributions-
ansvarig 

 
Herbert Carlén har skrivit brev till samtliga funktionärer för att få tips 
om lämplig person, brevet kommer att skickas i kväll. Förslag på två 
namn har redan inkommit. Herbert pratar med valberedningens 
ordförande Ann-Britt Åsebol om att hon kontaktar dessa. 

 
§ 93. 40-årsjubileum 

 
Herbert Carlén har noterat i föreningens historik att föreningen 
bildades 4 april 1979 vilket innebär att vi kan fira 40-årsjubileum 
2019. Styrelsen tycker att detta bör uppmärksammas på något sätt. 
Herbert pratar med Programkommittén om detta. 

 
§ 94. Övriga frågor 

 
Styrelsen ger sig själv (och övriga funktionärer) i uppdrag att under 
sommaren läsa igenom vad som står på vår förenings webbplats och 
komma in med förslag till förändrade formuleringar mm. 
 
Gemensam lokal med PRO: Herbert Carlén rapporterar att frågan fn 
inte är aktuell eftersom PRO kan sitta kvar i Kulturhuset tio14. 

 
§ 95. Åtgärdslistan 

 
§ 206 Avslutad, se i stället §47. 
§ 17 Gemensam lokal med PRO: Frågan är fn inte aktuell, se §94. 
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§ 47 Rekrytering och medlemsvård: Kvarstår. 
§ 58 Mässdeltagande: Herbert Carlén pratar med programkommittén, 
se § 81. 
§ 60 Distributionsansvarig: Är ej avklarad, se § 92. 

 
§ 96. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet 

 

 

 

 

 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Herbert Carlén              Gunilla Barkar 
  Ordförande              


