
Anteckningar från möte med studiekommittén 14 oktober 2022 kl 13-15 

Närvarande:  Marianne Häggblom, Lovisa Bergqvist, Ulla Moberg och Christina Haggren 

Gunilla Back Kinell, Gunilla Barkar och Lena Söderlund hade meddelat förhinder. 

 

Christina hälsade till mötet i SPFs lokaler på Åsgatan. 

Vårt uppdrag under 2022 är att erbjuda 50 studiecirklar. 

 

Höstens kurser har mötts med stort intresse. Vi har erbjudit 34 kurser, varav 23 kunnat starta.  

De övriga har lösts på olika sätt genom till exempel sammanslagning 

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

 

Studiecirkel inför valet genomfördes med 11 deltagare. Störst uppmärksamhet fick politiker-

träffen med 50 anmälda deltagare och 8 politiker i panelen. Träffen dokumenterades dels av 

Inger Söderlund med en artikel på hemsidan, dels av Anders Hansson som bidrog med en 

inspelning som senare också lades ut på hemsidan. Många medlemmar tog del av innehållet. 

Cirkeldeltagarna rekommenderar att SPF fortsätter med årliga politikerträffar, förslagsvis med 

ett tema, till exempel förebyggande hälsofrågor. 

Ett annat förslag är en temadag med presentation av nya kommunledningen och diskussion 

kring hur ändringen påverkar seniorer. 

 

Kurser november - mars 

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

frågetecken återstår men komplett förslag kommer att presenteras före semestern. 

En av kurserna är den föreslagna God livsstil och gott åldrande, som diskuterades förra mötet. 

Med Lisa Liljeberg som handledare.   

Behovet av att vara trygg med det digitala lyftes. Beslöts att genomföra korta träffar (några 

timmar) med plats för egna frågor. Fokus på smartphone och padda. 

 

Lovisa slutför planeringen inför hösten och återkommer med slutligt program i god tid före 

manusstopp 27 oktober. 

 

Andra förslag 

Fågelskådning, odla på balkongen, att lyssna på musik. Våld mot kvinnor är också ett 

angeläget ämne. Önskemål om samåkning vid aktiviteter utanför centrum. 

 

Förslag att genomföra aktiviteten Hjärnkoll mottogs positivt.  Tas upp vid mötet med 

verksamhetsansvariga. 

 

Tillsammans mindre ensam 

Marianne rapporterade om verksamheten. 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till måndag 16 januari kl 13.00. 

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

 

 

Antecknade gjorde 

 

Christina 

070-695 47 56 

 


