
Minnesanteckningar nr 2:2015 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 23 april 2015 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

Närvarande:  Gunnar Helgesson, Ruth Trued, Ingegärd Mellqvist, Stig Olsson, Irene 

Börjesson och Ingalill Bergvall. 

 

Styrelserepresentant: Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson och Ragnvald Eriksson. 

 

 Alla hälsades välkomna och då speciellt Irene Börjesson som ny representant för 

Resekommittén. Irene ersätter Sylvia Lomaeus som har lämnat Resekommittén. 

 

 Nytt från föregående möte  

- Det har varit VM och vi har genomfört våra resor enligt programmet. Den 

senaste resan gick till Berlin dit Gunnar åkte. 

- Vi har testat den nya anmälningsrutinen med anmälningar via nätet. De två 

resor som omfattas av testet är ”Hemlig resa” och ”Jazzens museum med 

Tommy Körberg”. Enligt vår uppfattning har det fungerat mycket bra.  

 

Vid senaste styrelsemötet beslutades att rutinen för anmälan till resor via 

webben ska gälla samtliga kommande resor. Detta innebär att de resor som 

annonseras i MedlemsNytt 2015:2 kommer att omfattas av rutinen. De som 

inte har tillgång till dator anmäler sig som vanligt via expeditionen. 

  

 Bokningsläget 

- Frisk luft och ABBA (platser kvar) 

- Till minne av Ted Gärdestad (Lars Jalkevik – fullt, 9 platser) 

- Bernina Express (fullt) 

- Hemlig resa (fullt) 

- Axmar Brygga (ett fåtal platser kvar) 

- Göta Kanal (fullt – 60 platser) 

- Opera i Vattnäs (fullt, drog ner antalet från 50 till 40 platser) 

- Jazzens museum med Tommy Körberg (ett fåtal platser kvar) 

- Inlandsbanan (inställd – för få anmälda) 

- Skottland med Tattoo (fullt) 

- Nostalgiresa på och runt Barken (annonseras i MedlemsNytt 2015:2) 

- Vinskörderesa till bl a Pfalz (fullt) 

- Musikalen ”Crazy for you” på Göteborgsoperan (annonseras i MedlemsNytt  

   2015:2) 

- SPA-resa till Pärnu (annonseras i MedlemsNytt 2015:2) 

- Julbordsresa 2-3 december (annonseras i MedlemsNytt 2015:3) 

 



 

 Förslag på ytterligare kommande resor tom våren 2016 

- Casino Cosmopol AB Stockholm (Ingalill).  

-  Besök på Clas Ohlsons höglager och Tomoku Hus AB i Insjön (Irene) november. 

- Ingegärd kollar förutsättningarna för en resa till Kapedonien i Turkiet för- 

   förslagsvis vecka 11 2016.. 

- Stig kontaktar MK:s resor och hör om förutsättningarna för Äppelblomsresan 

   till Hamburg första veckan i maj 2016.  

 

 Planerade resor  

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

funderar på upplägget och återkommer med förslag på arrangemang och tidpunkt 

för sammankomst och resan till Gotland. 

 

 Kommande resor i MedlemsNytt 2015:2  

SPF-Nytt har bytt namn till MedlemsNytt. 

Nästa MedlemsNytt 2015:2 utkommer 26-28 maj med manusstopp den 7 maj, i 

denna utgåva bör resor tom oktober månad vara med. Vi måste sträva efter att  

alla resor som är planerbara kommer med i Medlems-Nytt. Endast i undantagsfall 

           ska vi använda webbsidan och gruppmail som första alternativ till annonsering. 

 

 Övriga frågor 

Diskuterades frågan om en reseträff under hösten och hur den i så fall ska 

utformas. Förslagsvis en återträff för resenärer som redan varit på en resa (en 

kortare presentation) samt en presentation av kommande resor. Inget beslut 

fattades.  

Den 25-26 maj är det dags för vårens konferens med distriktets reseansvariga. 

Denna gång på Cinderella. Temat är samarbete mellan föreningarna för att fylla 

resorna. Ingalill kan inte medverka men lämnade över materialet till Ruth. 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 2 mig tillhanda SENAST 28 april 2015. 

OBSERVERA att texten ska vara så kortfattad som möjligt men ändå säljande. 
 

 Ingalill meddelade att hon kommer att vara på resande fot under större delen av 

sommaren. Om tekniken fungerar går det bra att hålla kontakten via mobil, mail 

och SMS. 

 Nästa möte  

Torsdagen den 16 juli 2015, kl 10-12 på expeditionen – manusstopp den 13 augusti 

2015.  

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag och ett särskilt tack riktades till 

Ingegärd för hennes utomordentliga service med att servera oss kaffe. 
 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 



 


