
Minnesanteckningar nr 3:2015 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 16 juli 2015 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

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

Börjesson och Ingalill Bergvall. 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte  

- Det har varit en del resor sedan förra mötet. 

o Bernina Express  

o Hemlig resa 

o Axmar Brygga 

o Göta Kanal 

o Opera i Vattnäs 

 

- Kommande resor 

o Jazzens Museum och Tommy Körberg 

o Nostalgiresa 

o Vinresa  

o Göteborgsoperan 

o SPA-resa till Estland 

o Insjön med bl a Clas Ohlsson 

o Julbordsresa med Birka till Mariehamn 

 

- Vi har nu infört den nya anmälningsrutinen för samtliga resor. De som har 

varit aktuella för anmälan via webben är 

o Hemlig resa 

o Jazzens Museum och Tommy Körberg i Strömsholm 

o Göteborgsoperan med föreställningen ”Crazy for you” 

o Nostalgiresan 

o SPA-resa till Estland 

                   Inga klagomål har nått fram till Resekommittén. 

 

- Inställda resor pga för få anmälda 

o Musikalen familjen Addams 

o Frisk luft och ABBA 

o Inlandsbanan 

  

 Bokningsläget 

- Jazzens museum med Tommy Körberg   



- Nostalgiresa på och runt Barken (fullt) 

- Vinskörderesa till bl a Pfalz (fullt) 

- Musikalen ”Crazy for you” på Göteborgsoperan (fullt) 

- SPA-resa till Pärnu (några platser kvar) 

- Insjön med Clas Ohlson (annonseras i MedlemsNytt 2015:3) 

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

 

 Anmälningar – avbokningar 

Jag har noterat att det finns en tendens att anmäla sig till en resa om utifall man 

inte får något annat för sig och för att då vara säker på att komma med. När man 

sedan avanmäler sig för att det dykt upp något intressantare innebär detta att 

reseansvarig får en hel del extra arbete genom att försöka hitta en ersättare 

avboka biljetter, mat och fika. Ett förslag är om vi ska börja ta ut en anmälnings-

avgift på förslagsvis 500:-, alternativt biljettpriset för t ex teater- eller 

konsertbiljetter. Beslutades att pröva att ta en anmälningsavgift för resor med 

500:-. Avvikelser kan förekomma, t ex vid billigare resor och vid resor där 

arrangörerna har andra bestämmelser. 

Utskick av informationsbrev inklusive begäran om inbetalning bör i möjligaste 

mån endast skickas som mail till alla som har uppgivit en mailadress.  

 

 

 Förslag på kommande resor 2016 

o Ingegärd kollar förutsättningarna för en resa till Kapedonien i Turkiet 

förförslagsvis vecka 11 2016. 

o Stig kontaktar MK:s resor och hör om förutsättningarna för 

Äppelblomsresan till Hamburg första veckan i maj 2016. 

o Gunnar H planerar för en resa till Hälsingland och teater om Söderblom i 

juli 

o Gunnar H planerar för en resa till Gotland vecka 32 (medeltidsvecka), i 

planerna ingår 2-3 träffar under hösten 2015 för att ”studera” Gotland.  

o Ingalill har kontakt med Reseskaparna angående en resa till Portugal i 

oktober 

 

 Kommande resor i MedlemsNytt 2015:3  

Nästa MedlemsNytt 2015:3 utkommer 1-3 september med manusstopp den 17 

augusti, i denna utgåva bör resor tom december månad vara med. Längre resor 

under 2016 annonseras som ”kommande resor” för att ge information. 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 

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

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

resorna. För få anmälda – Inställd. 



 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 3 mig tillhanda SENAST onsdag den 5 

augusti 2015. OBSERVERA att texten ska vara så kortfattad som möjligt men 

ändå säljande. 

 

 Nästa möte  

Torsdagen den 22 oktober 2015, kl 10-12 på expeditionen, mötet avslutas med en  

årlig lunch. – manusstopp 

 

 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 
 


