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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 
september 2017. 

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

 
§ 120. Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 121. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och  tillägg. 

 
§ 122. Val av 
justerare 

 
Gun Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 123. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. 

 
§ 124. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Bo Bävertoft rapporterar från Informationskommitténs möte på 
förmiddagen om värvarbrev, gruppmejlsansvarig, förbundets 
gruppmejl och formuleringar i verksamhetsplan mm, se under Övriga 
frågor nedan. 

 
§ 125. Ekonomi 

 
Holger Freij rapporterar att det ekonomiska läget är gott. Antalet 
registrerade medlemmar 1 juli var 2330 (varifrån ska dras ett antal 
som inte har betalt medlemsavgiften). 

 
§ 126. Seniorernas 
hus 

 
Herbert Carlén rapportertar om utvecklingen. Kommunen har under 
sommaren kontaktat PRO eftersom Studentkåren vill flytta sin 
verksamhet till Lugnet varvid möjlighet skulle kunna finnas att 
anordna ett Seniorernas hus i nuvarande kårhuset (eller del av det). 
14 september kommer kommunen att träffa Studentkåren och 
därefter ha ett möte med pensionärsorganisationerna före 25 
september (så att Herbert kan rapportera på mötet med 
verksamhetsansvariga 27 september). Distriktet är informerade och 
vill delta och titta på huset. 

 
§ 127. 
Konferensrummet 

 
I vårt hyresavtal med Diös ingår att vi, tillsammans med övriga 
hyresgäster i huset, disponerar ”konferensrummet” som ligger rakt 
fram från entren. Nu har Diös en ny hyresgäst för de övriga rummen 
på bottenvåningen, denne vill helst inte behöva hänvisa kunder 
genom köket utan öppna sin dörr till konferensrummet för att ha 
ingång på det sättet när konferensrummet inte är upptaget. Herbert 
Carlén har sagt att detta är OK för vår del. 
 
Diös har därefter återkommit med en förfrågan om att ”ta bort” 
konferensrummet (dvs hyra ut det till den nya hyresgästen). Under 
vilka förutsättningar kan vi tänka oss detta? Herbert Carlén samråder 
med distriktet och pratar därefter med Diös. Vår grundinställning är 
att det är OK under förutsättning av rimlig hyresnedsättning. 
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§ 128. Ordförande- 
konferens 12 
september 

 
Styrelsen beslutar att Herbert Carlén och Gun Eriksson deltar i 

konferensen. 
 

 
§ 129. Förbunds-
mästerskap i bowling 

 
Styrelsen har tidigare tillstyrkt att vår förening står som värd för 
förbundsmästerskapet i bowling 9-11 oktober 2018. Styrelsen 
delegerar till Herbert Carlén att prata med Bertil Eek och bowlarna 

om organisationen och besluta därefter. 

 
§ 130. Avsägelse av 
uppdrag 

 
Inger Ledin har i mejl avsagt sig uppdraget som ledamot av 
valberedningen. Eftersom mejlet även har gått till valberedningens 
ordförande konstaterar styrelsen att valberedningen är informerad 

och vidtar ingen åtgärd. 

 
§ 131. Möte med 
verksamhets-
ansvariga 27 
september 

 
Herbert Carlén rapporterar att lokal, lunch samt trekaffe är bokat. 
Diskuteras uppläggningen av mötet. Styrelsen beslutar att följande 

ämnen bör tas upp: Allmänt resonemang om föreningens ekonomi 
samt budgetanvisningar för 2018, eventuella avsägelser inom 
kommittéerna, utvecklingsfrågor och Seniorernas hus. 

 
§ 132. Samverkans-
träff 

 
Styrelsen har tidigare efter förfrågan från distriktet lovat att stå som 
värd för en samverkansträff för vårt samverkansområde, omfattande 
Falun, Borlänge, Tuna-Säter och Svärdsjö-Enviken. Styrelsen 
beslutar att förlägga mötet till 30 oktober. 

 
§ 133. Värvarbrev 

 
Tidigare har vi fått listor från förbundet över 65-åringar inom vårt 
verksamhetsområde varefter vi har skickat ”värvarbrev” tillsammans 
med senaste numret av MedlemsNytt till dem. Efter införandet av det 
nya medlemsregistret har vi inte kunnat göra detta utan förbundet har 
skickat ett vykort till alla 65-åringar i våras. Nu ska det återigen gå att 
ta ut listor över 65-åringar för oss. Diskuterar styrelsen om vi ska 
återuppta skickandet av värvarbrev – det direkta resultatet i form av 
nya medlemmar har tidigare varit mycket lågt. Men vi vet inte hur det 
påverkar deras intresse av att efter något år bli medlem. Styrelsen 
beslutar att ge Arbetsgruppen för rekrytering och medlemsvård i 

uppgift att komma med ett förslag. 

 
§ 134. 
Gruppmejlansvarig 

 
Kersti Jungsbo har meddelat att hon vill avgå som 
gruppmejlansvarig. Informationskommittén har konstaterat att det är 
lämpligt att två personer blir gruppmejlansvariga. Styrelsen beslutar 

att Herbert Carlén skriver ett upprop/efterlysning. 

 
§ 135. Gruppmejl-
funktionen 

 
Föreningen har under perioden januari-september köpt 
gruppmejltjänsten av Föreningssupport eftersom Miriam inte har 
fungerat. Nu fungerar Miriam – men det ger inte möjlighet till att 
skicka gruppmejl med den utfortmning som vi vill. I juni skrev Bo 
Bävertoft till förbundet med en anhållan att vi skulle få möjlighet att 
använda samma gruppmejltjänst som förbundet använder. Trots 
påstötningar har inget svar kommit. 

 
§ 136. Formuleringar 

 
Informationskommittén har konstaterat att vissa formuleringar, som 
beskriver föreningens verksamhet, är ”gammeldags”. Kommittén har 
inom sig utsett en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nya 
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formuleringar, vilka kommer att överlämnas till styrelsen eftersom 
formuleringarna bör vara identiska med de som ska användas i 
Verksamhetsplan för 2018.  

 
§ 137. Funktionärer 

 
Med anledning av att funktionärer har avsagt sig uppdrag utser 
styrelsen funktionärer i enlighet med bifogad lista, daterad 170821. 

 
§ 138. Pennor 

 
Holger Freij redovisar ett erbjudande om inköp av pennor. Styrelsen 
beslutar att köpa 100 st. 

 
§ 139. Åtgärdslistan 

 
§ 113 Inköp av rollup är åtgärdad, övriga ej. 
 

 
§ 140. Nästa möte 

 
Nästa möte 9 oktober 13.00. 

 
§ 141. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet. 

 

 

 

 

 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
  Herbert Carlén              Gun Eriksson 
  Ordförande              


