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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 6 
november 2017 
Närvarande: Herbert Carlén, Bertil Eek, Gunilla Barkar, Gun Eriksson, Holger Freij och 
Birgitta Wallman och Bo Bävertoft. 

 
 
§ 158 Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 159. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 
justeringar och tillägg. 

 
§ 160. Val av 
justerare 

 
Birgitta Wallman väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 161. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§ 162. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Birgitta Wallman om Expeditionskommittén: Officeprogrammet är 
inlagt i dator, högre hastighet ska ordnas. 
 
Holger Freij om Resekommittén: Redovisning av planerade resor. 
 
Gun Eriksson om Väntjänstkommittén: Kafé Björken får vara kvar i 
lokalen under 2018. 
 
Herbert Carlén om Programkommittén: Medlemsmöten till och med 
mars är klara. 

 
§ 163. 
Ekonomirapport 

 
Holger Freij redovisar en uppföljning av utfallet hittills under 2018 och 
rapporterar att det ekonomiska läget är gott.  

 
§ 164. Nya 
medlemmar under 
fjärde kvartalet 

 
Styrelsen beslutar att ansökningar om medlemsskap som inkommit 
under fjärde kvartalet omgående ska skickas vidare till förbundet. 

 
§ 165. Seniorernas 
hus  

 
Herbert Carlén redovisar vad som framkommit vid besöket. Den 
allmänna inställningen är positiv. Herbert Carlén försöker ordna ett 
nytt besök den 10 november 11.00 med deltagande av 
representanter för styrelsen, Expeditionskommittén och 
Programkommittén. Birgitta Wallman kontaktar Expeditions- och 
Programkommittéerna. Efter det nya besöket kontaktar Herbert 
Carlén och Bertil Eek PRO för samråd. 

 
§ 166. Möte med nya 
medlemmar 

 
47 nya medlemmar har inbjudits till informationsmötet 8 november, 
27 har svarat på enkäten, 16 kommer till mötet. Enkäten bilägges. 

 
§ 167. Arbetsgruppen 
för rekrytering och 
medlemsvård 
 
 

 
 Birgitta Wallman rapporterar om arbetsgruppens verksamhet. 
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§ 169. MedlemsNytt 
2018 

 

Styrelsen har inget att erinra mot Informationskommitténs förslag till 
produktionsplan 2018 för MedlemsNytt eller anbudet avseende 
tryckning från Sahlanders. 

 
§ 170. Gratis kaffe 
vid medlemsmöten  

 
Informationskommittén har begärt besked om beslutet om gratis kaffe 
även ska gälla för 2018. Styrelsen konstaterar att det tidigare fattade 
beslutet gäller tills vidare, dvs tills annat beslut har fattats. Något 
annat beslut har inte fattats. 

 
§ 171 Nästa möte 

 
Nästa styrelsemöte 11 december kl 13.00. 

 
§ 172. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
 Herbert Carlén  Birgitta Wallman 
 Ordförande  


