
 

 

 

 

Möte med expeditionsgruppen 2015-11-16 

Närvarande: 

Ewa Wind, ordförande 
Birgitta Eriksson 
Torsten Gudmunds 
Kersti Jungsbo 
Lisbeth Lundin 
Maud Nilsson 
Liselott Sandberg 
Lisbeth Thunström 

Ingalill Bergvall 
Per Börjesson 
Bengt Ahlstrand 
 

Information angående webbanmälningarna  

Ingalill Bergvall tog upp frågan om att två personer som anmält sig till expeditionen 
inte kommit med på resor.  Om det, efter att vi skrivit in en anmälan, kommer upp 
ett meddelande att medlemmen är anmäld, är det ok. Viktigt att skriva rätt e-
postadress i anmälan!  

Till de medlemmar som inte har egen e-postadress ska vi skriva ut 
anmälningsbekräftelsen, som finns i  expeditionens e-post under respektive 
resa/studiebesök, och skicka den i brev till medlemmen. 

Ingalill informerade om kommande resor: 

För resan till Björn Skifs föreställning i april 2016 tas en anmälningsavgift om 500 
kronor ut. Anmälan fr o m 1 december 2015. Ingalill har gjort en anmälningsmall 
där det står att anmälningsavgift ska betalas i förväg. Expeditionen ska lämna ut 
inbetalningskort till de medlemmar som besöker expeditionen och anmäler sig. Det 
finns 50 platser. 

Gruppmejl om Nyårskonserten i Västerås ska skickas ut av Kersti. 

Nytt besök hos Lennart Sand 18 februari 2016. Det finns 28 platser. 

Resa till Lars Lerin 18 mars 2016. Anmälan fr o m 8 december 2015. Det finns 50 
platser. 

Flodkryssning på Donau 19-26 september 2016. Anmälan sker direkt till Albatross. 
Det finns 50 platser. 

Resa till Lissabon och Alentejo i Portugal 11-17 oktober 2016. Anmälan fr o m 4 
december 2015. Det finns 35 platser. 

Resor som det kommer information om senare: 



 

 

Fantomen på Operan 19 november 2016 och SPA-resa till Pärnu.  
 

Öppna webbanmälningarna 

Vi ska öppna alla anmälningsmejl, som finns i expeditionens e-post under 
respektive resa/studiebesök, och kolla om någon skrivit något under ”övriga 
upplysningar” som vi ska ta hand om på expeditionen eller skicka vidare till någon 
för åtgärd. 
 

Önskemål från Torsten och Maud angående nya medlemmar mm 

Namn, adress, personnummer och e-postadress på ny medlem ska finnas med när 
vi vidarebefordrar uppgifter till Torsten/Maud.   

Efter att rekryteringsbrevet skickats ut i slutet av november 2015 gäller att om 
någon blir ny medlem och  betalar 250 kr 2015  gäller detta som betalning för 
medlemsavgiften för 2016.  

Föreningen har anslutit sig till central uppbörd av medlemsavgifter, vilket betyder 
att förbundet centralt skickar ut inbetalningskort till våra medlemmar gällande 
medlemsavgiften för 2016. Detta är planerat att ske vecka 3 2016 men på grund av 
införandet av nytt medlemsregister kan det bli fördröjt till mars-april 2016. Torsten 
väntar på mer information från förbundet. 
 
Försäkring från Skandia 

Om en avliden medlem har livförsäkring hos Skandia via SPF Seniorerna kontaktar 
Torsten den avlidnes anhöriga.  

Medlemmar som begär utträde ur SPF Seniorerna mister sin försäkring hos Skandia, 
vilket vi ska upplysa om när vi är i kontakt med medlem som begär utträde. 

När någon medlem ringer och vill prata om försäkringar ska vi hänvisa till Skandia. 
 
Schema 

Tjänstgöring på expeditionen antecknas på veckoschemat som tidigare. 

 
Dubbelbemanning vid resesläpp 

Liselott och Birgitta bemannar expeditionen den 1 december 2015 då det är första 
anmälningsdag till Björn Skifs föreställning. 

Liselott och Lisbeth Thunström bemannar expeditionen den 4 december 2015 då 
det är första anmälningsdag till Lissabonresan. 

Kersti och Liselott bemannar expeditionen 8 december 2015 då det är första 
anmällningsdag till Lars Lerin-resan. 



 

 

 

 

Lisbeth Thunström och Eva bemannar expeditionen 10 december 2015 då det är 
första anmälningsdag till besök hos Lennart Sand. 

När det gäller studiebesök hos Dalarnas museeum står det fel i manus för 
MedlemsNytt (står anmälningsdag 6 december vilket är en söndag). 
Programkommittén ska kontaktas och eventuellt ska ett gruppmejl skickas ut om 
rätt datum för första anmälningsdag.  

 
Julstängt 

Expeditionen arbetar 18 december 2015 och efter julstängning öppnar 
expeditionen igen den 8 januari 2016. 
 

Nästa möte med expeditionsgruppen 

29 februari 2016 kl 10.00 på expeditionen. 

 
Avtackning 

Maud Nilsson avtackades med en blomma för sitt mångåriga och fina arbete inom 
SPF. 

 
Övriga frågor 

Kersti informerade om utskick av rekryteringsbrev. Kuvert ska komma till  
expeditionen torsdagen den 19 november och då ska adressetiketter sättas på 
kuverten (Kersti och Lisbeth Thunström gör detta). När MedlemsNytt kommer  till 
expeditionen den 20 november ska rekryteringsbrev, MedlemsNytt och 
medlemsansökan stoppas i kuverten som sedan lämnas till Britt-Marie Tägt för 
distribution. Birgitta bemannar expeditionen, men hjälp med att stoppa i material 
till rekryteringsbreven behövs. Kersti kan inte göra detta eftersom hon är med på 
studiebesöket hos Lennart Sand.  

Den bärbara datorn är placerad på sammanträdesbordet och det behövs antingen 
en förlängningssladd eller ett nytt uttag till den. Ewa fixar detta. 
 

Avslutning 

Ewa tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

Vid anteckningarna 

 

Kersti Jungsbo   Ewa Wind 

Mötessekreterare  Mötesordförande 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 


