
Minnesanteckningar nr 4:2015 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 22 oktober 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  

- Utförda resor sedan förra mötet. 

o Jazzens museum med Tommy Körberg 

o Nostalgiresan 

o Vinresan 

o Göteborgsoperan 

o SPA-resa Estland 

 

- Kommande resor 2015 

o Besök hos konstnären Lennart Sand. Resan är dubblerad då det fanns 

ett stort intresse. 

o Insjön med bl a Clas Ohlsson 

o Julbordsresa med Birka till Mariehamn 

 

- Kommande/planerade resor 2016 

o Nyårskonsert i Västerås Konserthus 14 januari (Ingegärd) 

o Eventuellt återbesök hos konstnär Lennart Sand i februari 

o Lars Lerins konstmuseum på Sandgrund i Karlstad 18 mars (Gunnar) 

o Björn Skifs på Göta Lejon 12 april (Ingalill) 

o Äppelblomsresa till Hamburg 5-9 maj, ännu på planeringsstadiet (Stig) 

o Hemlig resa 2 juni (Gunnar) 

o Gotland vecka 32 augusti (Gunnar) 

o Besök hos Alice Lunds Textilier i Borlänge mm september (Irene) 

o Flodkryssning på Donau 19-25 september (Irene) 

o Portugal 11 – 17 oktober (Ingalill) 

o SPA-resa Estland 30/10-7/11 (Ingalill) 

o Fantomen på Operan på Cirkus i Stockholm 19 november (Ingalill) 

o Julbordsresa december (XX XX) 

 

- Vi har nu infört den nya anmälningsrutinen för samtliga resor. Enligt egen 

erfarenhet fungerar anmälan via webben mycket bra. Dock finns en  

osäkerhet bland våra medlemmar som fortfarande anmäler sig via 

expeditionen. Inga klagomål har nått fram till Resekommittén. 



- Vi bör ha en gemensam rutin för hur och vad som ska göras samt vem som 

ansvarar för vad, t ex samtliga anmälningar görs via webben alternativt via 

expeditionen. Samtliga avbokningar och ändringar görs direkt till 

reseansvarig. Reseansvarig skickar ut informationsbrev som även innehåller 

information om betalning, alternativt kan detta anges direkt i bekräftelsen. 

Vid avbokningar kontaktar reseansvarig reserver. 

 

 Betalningsrutinen för resor 

 Anmälningsavgiften bör betalas ca 10 dagar efter anmälan. Ett brev med 

uppgifter om betalning av anmälningsavgift samt resterande belopp (ca 1 

månad innan avresa) skickas via mejl eller med snigelpost. Alternativt 

anges detta redan i bekräftelsen, dvs belopp, betalningsdag samt bg.nr. 

 De som inte har uppgivit en mailadress får brevet med snigelposten. Det 

har dock framkommit önskemål om att dessa personer även vill ha ett 

inbetalningskort. Detta önskemål måste vi i fortsättningen tillgodose. 

 

 Kommande resor i MedlemsNytt 2015:4  

Nästa MedlemsNytt 2015:4 med manusstopp den 5 november,utkommer 24-26 

november, i denna utgåva bör resor tom månad mars-april vara med. De resor som 

är planerade under 2016 annonseras som ”kommande resor” för att ge 

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

MedlemsNytt. Endast i undantagsfall ska vi använda webbsidan och gruppmail som 

första alternativ till annonsering.  

 

 Planering av resor 

Det är svårt att planera resor vid våra möten. Det måste kunna ske successivt 

under perioden. Det går t ex inte att vänta med att beställa konsertbiljetter 

eller teaterbiljetter för då blir vi utan. Så fort någon bokat något arrangemang 

så hör av er till Ingalill som då skriver in arrangemanget i planeringsschemat för 

att undvika att två resor går samtidigt. 

 

 Ekonomi 

- Ni som har haft utlägg för SPF kom ihåg att kassören ska ha redovisningen 

senast i början av december men det går ju bra att lämna den redan nu.  

- Resultatet för verksamheten till och med dagsläget redovisades. 

  

 Övrigt 

- Ny på- och avstigningsplats vid nya Resecentrum? Det har inkommit önskemål 

om påstigningsplats i Herrhagen samt i Östra Främby. Hur ställer vi oss till 

detta? Påstigningsplatserna diskuterades och det beslutades att Ingalill 

undersöker möjligheten att återinföra Resecentrum. Beslutades att 

nuvarande påstigningsplatser behålls tills vidare och att inga nya  påstig-

ningsplatser är aktuella för närvarande. Det går inte att tillfredsställa allas 

önskemål. En central plats ger förutsättning för att ta lokalbussen till 

anslutningen. 



- Distriktets föreningar är indelade i ett antal samverkansgrupper. Våran 

förening tillsammans med Borlänge, Tuna-Hästberg, Säter och Svärdsjö-

Enviken bildar en grupp. Ett möte ska äga rum på tisdag den 27 oktober. 

Ingalill närvarar. 

- Möte med nya medlemmar den 28 oktober i Nybrokyrkan kl 13.30. Stig 

kommer att medverka. 

- SPFs årsmöte skall ske 160210 kl 13.30. 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 4 mig tillhanda SENAST tisdagen den 27 

oktober 2015. 
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 21 januari, kl 10-12 på expeditionen. Manusstoppet är den 11 

februari men eftersom Ingalill är på resande fot hela februari vill hon ha allt 

klart innan hon åker. 

 

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

Ingegärd för hennes utomordentliga service med att servera oss kaffe. 

 

 Mötet avslutades med gemensam lunch på Restaurang Sawanee. 
 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 
 


