
Minnesanteckningar nr 1:2015 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 15 januari 2015 

 
Tid: kl 10.00 – 12.00 

 

Plats: SPF Expedition 

 

Närvarande:  Ruth Trued, Ingegärd Mellqvist, Stig Olsson, Sylvia Lomaeus och Ingalill 

Bergvall. 

Styrelserepresentant: Bengt Ahlstrand. 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte  

-Ingalill har deltagit i möte med arbetsgrupp för nya anmälningsrutiner. 

-Ingegärd har varit på Stadsteatern i Stockholm och träffat Karl Gerhard. 

 

 Nytt från mötet med anmälningsgruppen (anmälningar via nätet till resor, 

studiebesök mm). Vi kommer att pröva den nya anmälningsrutinen för två 

kommande resor, ”Hemlig resa” och ”Resan till Jazzens museum och Tommy 

Körberg”. Diskuterades frågan om att det bara kommer att gå att anmäla en 

person per anmälningsblankett.  

  

 Bokningsläget 

-Oppigårds Ölbryggeri (29 st) 

-Karl Gerhard – en ny chans (fullt) 

-Inlandsbanan (10 st) 

-Skottland med Tattoo (28 st) 

-Vinskörderesa till bl a Pfalz (26 st) 

Gruppmail för Inlandsbanan, Skottland samt Vinskörderesan skickas ut – Ingalill 

fixar detta. 

 

 Planerade resor tom december 

-Hemlig resa den 3 juni (Gunnar) 

-Axmars Brygga vecka 25 (Ingegärd) 

-Göta Kanal den 8 juli (Ruth) 

-Världspremiär opera i Vattnäs den 10 juli (Ingegärd) 

-Tommy Körberg och Jazzens Museum Strömsholm den 17 juli (Ingalill) 

- Nostalgitur den XX ? (Stig) ??? 

- Casino Cosmopol AB Stockholm (ev Ingegärd?) 

- Fantomen på Operan, Svenska Teatern i Helsingfors (Ruth bevakar) 

- Studiebesök på Arlanda + något mer t ex ABBA-museet (Stig) 

- SPA-resa till Pärnu, 11-19 oktober (Ingalill) 

- Julbordsresa 2-3 december (Ingegärd) OBS! !:a sittningen, dvs kl 18.00 



 Ekonomiuppföljning per resa 2014 

Resekommittén lämnar ett överskott för 2014 på ca 35.000 kr. 

 

 Nytt bankgironummer 

Observera att resekommittén har fått ett nytt bankgironummer. Detta bankgiro 

gäller enbart för resor.  

 

 Inkomna förslag på resor 

-Läs och Res – att läsa om ett landskap t ex Gotland och sedan resa dit. Gunnar 

funderar på om detta är något att pröva. Ingalill o Gunnar undersöker om man 

kan få bidrag från t ex Vuxenskolan för detta ändamål. Dock inte aktuellt förrän 

våren 2016. 

 

 Kommande resor i SPF-Nytt 

Nästa SPF-Nytt 2015:1 utkommer 3-5 mars med manusstopp 12 februari, vilket 

innebär att resor tom juli månad måste vara med. 

SPF-Nytt 2015:2 utkommer 26-28 maj med manusstopp 7 maj, vilket innebär att 

resor tom oktober månad måste vara med.  

Vi måste sträva efter att alla resor som är planerbara kommer med i SPF Nytt. 

Endast i undantagsfall ska vi använda webbsidan och gruppmail som första 

alternativ till annonsering. 

 

 SPF-Nytt 

Det har inkommit en förfrågan om vi kan dra ner vårat utrymme i SPF-Nytt, dvs 

annonseringen av våra resor skulle få ett utrymme på en tredjedels sida per resa. 

Frågan diskuterades och samtliga närvarande i resekommittén ansåg att det 

föreslagna utrymmet är för litet. Det måste vara en säljande och informativ text 

för att locka våra medlemmar att anmäla sig till våra resor. Det räcker inte med 

att bara hänvisa till webben eftersom alla ännu inte har tillgång till dator. I SPF-

Nytt 2015:1 blir det ingen förändring. Ingalill kommer att vara med på ett möte 

med styrelsen i frågan och får då argumentera för Resekommitténs intressen. 

 

 Namnbyte 

SPF Falubygden byter namn fr o m årsmötet till SPF Seniorerna Falun. Kom ihåg 

att slänga de gamla mallarna. Den nya brevmallen kommer att skickas ut. 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till SPF Nytt nr 1 mig tillhanda SENAST 26 januari 2015. 

OBSERVERA att texten ska vara så kortfattad som möjligt! 
 

 Ingalill meddelade att hon kommer att vara på resande fot under hela februari 

2015. Om tekniken fungerar går det bra att hålla kontakten via mail och SMS, 

däremot kommer mobilsvar att vara avstängd. 

 Sylvia Lomaeus meddelande att hon av tidsskäl vill avgå ur Resekommittén.  



 Nästa möte  

Torsdagen den 23 april 2015 – manusstopp den 7 maj 2015 
 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 
 

 
 


