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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 
december 2017 
Närvarande: Herbert Carlén, Gunilla Barkar, Gun Eriksson, Holger Freij och Birgitta Wallman 
och Bo Bävertoft. 
Ej närvarande: Bertil Eek. 

 
 
§ 173 Sammanträdet 
öppnas 

 
Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

 
§ 174. Dagordning 

 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa 
justeringar och tillägg. 

 
§ 175. Val av 
justerare 

 
Gunilla Barkar väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
§ 176. Föregående 
protokoll 

 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 
§ 177. Rapporter från 
kommittéerna 

 
Herbert Carlén om Programkommittén: Kommittén önskar besked om 
kostnadsnivån för jubileumsfirande 2019.  

 
§ 178. Ekonomi 

 
Holger Freij redovisar en uppföljning av utfallet hittills under 2017 och 
ger en prognos för året och rapporterar att det ekonomiska läget är 
gott.  

 
§ 179. Seniorernas 
hus 

 
Herbert Carlén rapporterar från möte med Falu kommun: Se bilagda 
ritningar, 40 kvm för oss (föreningen och distriktet).”Gemensam 
aktivitetsyta” avses vara gemensam för SPF Seniorerna och PRO. I 
det lilla av de båda rummen avses kunna inrymmas låsbara skåp 
som föreningarnas förråd. Det stora rummet avses som konferens för 
föreningarna. Vi förutsätter att städning ingår i hyran. Wallmanssalen 
bör vara kommunens som föreningarna (och andra) kan hyra vid 
behov. Lars-Göran Johansson på kommunen återkommer i januari 
efter samråd med politiken. Såväl PRO som vi är hittills positiva. 

 
§ 180. Verksamhets-
plan och budget 2018 

 
Genomgång av förslag daterat 171211. Byt ut ordet ”pensionär” 
mot ”senior”. Styrelsen beslutar att till årsmötet lägga fram förslag 
daterat 171212. 

 
§ 181. Stadgeändring 

 
Styrelsen beslutar att till årsmötet lägga fram förslag daterat 
171117. 

 
§ 182. Mål och 
inriktning 2018-2020 

 
En länk till förbundets webbsida om Mål och inriktning läggs på vår 
webbplats. 

 
§ 183. Värdegrund 

 
En länk till förbundets webbsida om värdegrund läggs på vår 
webbplats. 

 
§ 184.Föredragnings-
lista till årsmötet och 
kommentarer  

 
Styrelsen beslutar att till årsmötet lägga fram förslag daterat 
171119. 
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§ 185. Åtgärdslista 

 
§47 Rekrytering och medlemsvård: Ej avrapporterat, pågår. 
§110 Samråd Eskilstuna: Utgår. 
§112 Officepaket: Inköpt och installerat. 
§117 Avestamöte: Utgår. 
§126 Seniorernas hus: Pågår. 
§136 Formuleringar: Pågår. 
§165 Seniorernas hus: Avrapporterat. 

 
§ 186. Nästa möte 

 
Nästa möte 8 januari 13.00. 

 
§ 187. Sammanträdet 
avslutas 

 
Herbert Carlén avslutar sammanträdet. 

 
 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
 Herbert Carlén  Gunilla Barkar 
 Ordförande  


