
Expeditionsgruppens möte 2015-03-09

Närvarande:

Ewa Wind, ordförande
Annli Andersson
Birgitta Eriksson
Torsten Gudmunds
Kersti Jungsbo
Lisbeth Lundin
Maud Nilsson
Lisbeth Thunström
Per Börjesson
Gunnar Trued

Öppnande

Ewa Wind öppnade mötet.

Information av Per Börjesson ang anmälan på webben

Per informerade om hur expeditionspersonalen ska hantera anmälningar på 
webben och svarade på frågor samt visade på expeditionens dator 

– hur vi gör vid avanmälningar

– hur vi tar fram listan över anmälningar för att se antal anmälda.
Per ska göra en lathund där inloggningsnamn och lösenord ingår

– anmälningar kommer till expeditionen via e-post

– varje resa har en egen e-postmapp där anmälningarna hamnar.

När medlemmar ringer eller kommer till expeditionen för att anmäla sig gör vi
deras anmälan och anger e-postadressen falun@spfdalarna.se om 
medlemmen inte har en egen e-postadress.

Per kommer att vara på expeditionen och hjälpa till när vi så önskar.

Delegering

Lisbeth Lundin ansvarar för köket

Kersti Jungsbo ansvarar för gruppmail, värvningsutskick, utskrift av 
inbetalningskort med text om medlemsavgift och summa, 
minnesanteckningar vid expeditionsgruppens möte.

Falun

mailto:falun@spfdalarna.se


Ersättare för verksamhetsansvarig

Lisbeth Lundin ersätter Ewa Wind vid behov.

Sommarschema

Expeditionen har sommarschema 16 juni – 28 juli då expeditionen är öppen 
endast tisdagar. Margareta Nissby ska informeras om detta.

Lunch för expeditionsgruppen vår eller höst?

Beslutades om vårlunch den 18 maj.

Boka in nya möten för expeditionsgruppen 2015, 3 st

18 maj kl 10.00
10 augusti kl 10.00
16 november kl 10.00

Använda ”svarta boken” istället för lappar

Information inom expeditionsgruppen ska ske via ”svarta boken”.

Vattengympan

Gunnar Trued ska prata med Friskvårdsgruppen om att Vuxenskolan kan ta 
över anmälningarna till vattengympan i höst.

Övriga frågor

Torsten Gudmunds vill ha följande rutin gällande inträdesanmälningar till 
SPF: 

– om anmälningar kommer till expeditionen via telefon eller besök och vi
lämnar ut inträdesblankett, ska vi fylla i namn, adress och 
personnummer på inträdesblanketten

– lägga inträdesansökan i Mauds låda så hämtar hon eller Torsten den

– om någon får MedlemsNytt vid inträdesansökan så ska vi anteckna 
detta på inträdesblanketten

– expeditionspersonalen ska inte skicka ut material till blivande 
medlemmar. Vi informerar om att det kommer brev mm från Torsten.

2. Gunnar Trued frågade om synpunkter om att en kaffemaskin placeras
på expeditionen och alla var positiva till detta.
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Valberedning saknas och Gunnar vill ha förslag på namn.

3. Expeditionsbemanning: 17 mars Annli Andersson, 
24 mars Lisbeth Thunström och 26 mars Ewa Wind.

Avslutning

Ewa Wind tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Kersti Jungsbo Ewa Wind

Mötessekreterare Mötesordförande
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