
Anteckningar från möte med studiekommittén 17 maj 2022 kl 13-15 

Närvarande:  Marianne Häggblom, Lovisa Bergqvist, Gunilla Barkar, Ulla Moberg och 

Christina Haggren 

Gunilla Back Kinell och Lena Söderlund hade meddelat förhinder. 

 

Christina hälsade till mötet på Geschwornergården vid Falu gruva. 

Vårt uppdrag under 2022 är att erbjuda 50 studiecirklar. 

 

Vårens kurser har mötts med stort intresse. Vi har erbjudit 30 kurser, varav 20 kunna starta.  

Under försommaren har besök på trädgården i Vika genomförts med 20-tal deltagare. 

Att odla mat på balkongen mötte inte något intresse och kunde därför inte genomföras. 

Lovisa tar fram förteckning över planerade resp genomförda kurser med uppgift om deltagare. 

 

Inför valet 11 september planeras en cirkel baserad på Valplan, centralt material framtaget 

med syfte att påverka lokalpolitik samt samhället i övrigt i en riktning som gynnar seniorer. 

Kursen startar 15/8 med möten 19/8, 29/8 och 2/9.  Uppföljning planeras till 26/9. 

Inbjudan bör helst gå ut före midsommar. Christina tar fram text till denna. 

 

Kurser i höst 

Lovisa presenterade en lista med 28 kurser där planering pågår inför hösten. Några 

frågetecken återstår men komplett förslag kommer att presenteras före semestern. 

 

Marianne föreslog SPFs nya studiecirkel God livsstil och gott åldrande, som gjorts i 

samarbete med Anders Rosengren, läkare och forskare vid Göteborgs universitet. 

Bygger på hans bok Hela livet och kompletteras med det digitala Livsstilsverktyget som 

utvecklats vid universitetet.  Christina lyssnar med Lisa Liljeberg om hon kan tänka sig att 

leda en sådan kurs. 

 

Behovet av att vara trygg med det digitala lyftes. Beslöts att Lovisa lyssnar med Sten Sundin 

om han kan ha några tankar kring lämpliga kurser. 

 

Lovisa slutför planeringen inför hösten och återkommer med slutligt program innan hon går 

på semester. 

 

Samverkan med andra kommittéer  

Något behov av samverkan med andra kommittér inför höstens utbud känns inte aktuellt. 

 

Tillsammans mindre ensam 

Gunilla presenterade planerna inför hösten.  Sktf planerar biobesök, PRO en italiensk afton 

och SPF arbetar med adventskör på Stora torget. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

Nästa möte 

Följande mötestider har tidigare bestämts: 

21 oktober kl 13 – DATUM ÄNDRADES TILL 14 OKTOBER kl 13. 

Samling i SPF lokaler föredras med möjlighet att delta via Zoom för den som önskar. 

 

 

Antecknade gjorde 

 

Christina 

070-695 47 56 

 


