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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 16 
oktober 2017 

Närvarande: Herbert Carlén, Bertil Eek, Gunilla Barkar, Gun Eriksson, Holger Freij och 
Birgitta Wallman 

Ej närvarande: Bo Bävertoft 

 
 
§ 142 Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 143. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 

justeringar och tillägg. 

 
§ 144. Val av 
sekreterare och 
justerare 

 
Birgitta Wallman väljs som sekreterare på mötet. 
Holger Freij väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 145. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§ 146. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Programkommittén: Höst- och vårprogrammen är klara. Byte av lokal 
till Kristinehallen Äldre i trafiken p g a att tiden flyttades fram. 
Trafikkommittén: Sven-Christer Kihlén har varit i kontakt med Holger 
Freij angående förslag budgetäskande. 
Väntjänsten: Två funktionärer har avsagt sig sitt uppdrag. Inte klart 
med några nya funktionärer. Kommittén vet inte om de får vara kvar 
på Björken nästa år. 
Studiekommittén kommer att träffas den 19 oktober. 
Friskvårdskommittén: Monica Hillner är ny i kommittén. Nya 
aktiviteter är långfärdsskridskor och styrketräning. 
Resekommittén: En resa har tillkommit, Helenius hörna, som är 
fulltecknad. Stad i ljus fulltecknat direkt. Protester kom från två 
medlemmar. Ingen förändring kommer att ske vid anmälningar. 
Kommittén kommer att träffas den 19 oktober.  
Expeditionskommittén kommer att träffas den 18 oktober. 

 
§ 147. 
Ekonomirapport 

 
Holger Freij rapporterar att det ekonomiska läget är gott. 
Budgetäskande har kommit in från några kommittéer. 

 
§ 148. Seniorernas 
hus  

 
Herbert Carlén rapporterar om utvecklingen. Leif Berglund PRO har 
fått in SPF:s behov av lokaler. Leif B har skickat SPF:s och PRO:s 
behov vidare till Lars-Göran Johansson, Service- och 
förvaltningsutskottet. Frågan har även varit uppe vid möte på KPR. Vi 
avvaktar kallelse för att se lokalerna.  

 
§ 149. 
Konferensrummet 

 
Diös har kontaktat Herbert Carlén. Ingen förändring av nuvarande 
lokaler. Nya hyresgästen och Diös har inte kommit överens. 

 
§ 150. SPF Dalarnas 
samverkansråd 

 
Lokal är bokad i SPF:s stora konferensrum den 30 oktober kl 13.00 
Program till träffen är Studier (Vuxenskolan), Resor och KPR. 
Anmälningar har kommit från Borlänge, Tuna-Säter, Svärdsjö-
Enviken samt Distriktet, 15 personer.  
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Tillsammans med SPF Falun deltar 24 personer  
Styrelsen beslutar att Herbert Carlén, Bertil Eek, Gunilla Barkar och 

Birgitta Wallman deltar 
a t t Holger Freij kontaktar Inga Lill Bergvall, Resekommittén 
a t t Gunilla Barkar kontaktar Pia Ekström, Studiekommittén samt 
a t t Herbert Carlén kontaktar Margareta Dunkars, KPR 

 
§ 151. Möte nya 
medlemmar 8 
november 

 
En enkät kommer att skickas till nya medlemmar. 
Per Börjesson tar fram enkätformuläret, motsvarande det som 
skickades i våras. Kersti Jungsbo mejlar enkäten den 21 oktober. 
Svar senast 3 november. 
Samma upplägg som vid vårens möte. 

 
§ 152. Mål och 
riktning  

 
Förbundsstyrelsen har tagit fram ett nytt dokument ”Mål och riktning 
2018-2020” för SPF Seniorerna. 
Vi bör se över vår egen Verksamhetsplan. 
Styrelsen beslutar att ledamöterna läser igenom dokumentet till 

nästa möte . 

 
§ 153. Värdegrund 

 
Förbundsstyrelsen har även tagit fram en ny Värdegrund för SPF 
Seniorerna.  
Kanske den bör ingå i vår Verksamhetsplan 
Styrelsen beslutar att ledamöterna läser igenom dokumentet till 

nästa möte. 

 
§ 154. Övriga frågor  

 
Herbert Carlén har skickat ett gruppmejl där SPF söker två ansvariga 
för gruppmejl. En person har svarat. 
Gun Eriksson meddelar att Björken är så populärt att även personer 
från Gävle kommer och lyssnar på underhållningen. 
Holger Freij meddelar att de personer som anmäler sig som medlem 
under tiden 1 oktober t o m 31 december inte behöver betala för sitt 
medlemskap för 2017.  
Gunilla Barkar kommer att delta i konferensen KOLL om 
läkemedelshantering i Stockholm. PRO ansvarar för konferensen. En 
tågfaktura kommer från PRO. 

 
§ 155. Åtgärdslistan 

 
Se bilaga 

 
§ 156 Nästa möte 

 
Nästa styrelsemöte 6 november kl 13.00. 

 
§ 157. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet. 

 
 
 
Birgitta Wallman 
Vid protokollet 
 Herbert Carlén  Holger Freij 
 Ordförande  


