
Expeditionsgrupens möte 2015-08-24  

Närvarande:  

Ewa Wind, ordförande  

Birgitta Eriksson  

Torsten Gudmunds  

Kersti Jungsbo  

Lisbeth Lundin  

Liselotte Sandberg  

Lisbeth Thunström  

Öppnande  

Ewa Wind öppnade mötet.  

Webbanmälningar  

Det fungerar bra med webbanmälningar.  

Vattengympan  

Ewa har pratat med Hans Thors som sagt att ledarna inte får lova någon att få en plats. Fråga 

Gunnar Trued om Vuxenskolan kan ta hand om vattengympan? Fråga Hans Thors om han kan 

ta hand om anmälningarna eftersom expeditionspersonalen tycker att det är svårt att svara folk 

som ringer?   

Stängt ytterligare en vecka på sommaren?  

Det är väldigt lugnt på expeditionen på sommaren. Vi diskuterade om vi kan ha sommar- 

stängt ytterligare en vecka.  

Värvarbreven  

Vi ifrågasätter om det ska skickas ut värvarbrev till 67-åringar eftersom dessa personer redan 

fått värvarbrev och MedlemsNytt när de var 65 år. Om vi använder två år gamla listor är 

risken att adresser är inaktuella och att personer avlidit. Det är också mycket arbete med att gå 

igenom de gamla listorna för att ta bort personer som blivit medlemmar under de två år som 

gått.  

Färgpatronerna, riktlinjer för expeditionen  

Expeditionspersonalen måste få veta vem som får och inte får skriva ut i färg och i vilka fall 

det anses viktigt att använda färgskrivaren. Innan vi vet detta vill vi inte använda  

färgskrivaren själva och inte lova någon annan att använda den. Det blir problem med att de 

färger som sitter i skrivaren kommer att torka om de inte används.  

Bemanning på expeditionen vid resesläpp  



Bara två resor är aktuella för nyanmälningar under hösten; julbordsresan och studieresan till 

Clas Ohlsons Höglager i Insjön. Första anmälningsdagen till julbordsresan bemannar Birgitta 

och Ewa expeditionen.  

Bestämma julöppet  

Vi föreslår att expeditionen är stängd 22 december 2015 till och med 8 januari 2016. Sista 

arbetsdag på expeditionen blir 18 december 2015 och första arbetsdag 2016 blir den 12 

januari.  

Övriga frågor  

Arbetsmiljön på expeditionen är inte bra när det kommer människor som står och pratar på 

expeditionen och inte tar hänsyn till att personalen på expeditionen blir störd. Om någon 

funktionär ska vara på expeditionen och använda telefonen måste det ske efter 

expeditionstidens slut, eftersom personalen måste ha tillgång till telefonen när expeditionen är 

öppen.  

Liselotte frågade om rutinerna kring fakturor.  

Torsten informerade om att central uppbörd av medlemsavgifterna eventuellt kommer att ske i 

mitten av januari 2016. Torsen tar emot anmälningar om nya medlemmar tills vi fått det nya 

medlemssystemet.  

Avslutning  

Ewa tackade de närvarande och avslutade mötet.  

Vid anteckningarna  

Kersti Jungsbo                                                           Ewa Wind  

Mötessekreterare                                                     Mötesordförande  

 


