
 
 
SPF Falubygdens expeditionsgrupp 

 

Minnesanteckningar vid möte 2014-08-25 

 

Deltagare: 

Lisbeth Lundin 

Annli Andersson 

Birgitta Eriksson 

Torsten Gudmunds  

Kersti Jungsbo 

Maud Nilsson 

Lisbeth Thunström 

Eva Wind 

 

1. Öppnande 

Lisbeth Lundin öppnade mötet. 

 

2. Schema  

När vi anmäler vilka dagar vi kan arbeta på expeditionen ska vi skriva på listan som ligger på skrivbordet. 

Listan ska alltid vara uppdaterad.  Vi ska endast skriva ett par veckor i taget på bordsalmanackan. 

 

3. Jubileumsfesten 31 augusti 2014 

Lisbeth Lundin, Lisbeth Thunström, Annli Andersson och Birgitta Eriksson kan hjälpa till i Kristinehallen. 

Lisbeth Lundin informerar Gunnar Trued om detta. 

 

4.  Maud Nilssons information 

Inbetalningskort rörande medlemsavgift ska skrivas ut på expeditionen i fortsättningen. Nästa gång blir 

till utskicket av SPF Nytts vinterkatalog i november.  

2015 blir medlemsavgiften 250 kr (100 kr till Falubygden, 130 kr till förbundet, 20 kr till distriktet). 

Nya medlemmar glömmer ibland att skriva sitt namn på inbetalningskorten. Vi ska skriva medlemmens 

namn på inbetalningskortet när vi skickar/lämnar inbetalningskort till person som vill bli medlem.    

Styrelsen ska ta beslut om att nya medlemmar från och med juni 2015 ska betala halv avgift till SPF 

Falubygden.  



 
 
 Maud vill lära upp någon att skriva ut listor, inbetalningskort och kuvert för resedeltagarna. Det går till 

så här: 

Maud hämtar deltagarlistorna för resorna i pärmen på expeditionen. En lista på deltagarna tas fram ur 

medlemsregistret. Inbetalningskort och kuvert  görs i ordning och lämnas till respektive reseledare. 

Eva Wind tillfrågades om att lära sig detta genom att arbeta tillsammans med Maud. Eva lovade inget 

bestämt men ska vara med och titta på när Maud arbetar med resorna. 

Information om och från medlemmar ska skickas både till Maud och Torsten. 

 

5. Anmälningar och bemanning 

Medlemmarna kan anmäla sig till följande studiebesök: 

Nya resecentrum 18 september, Högskolans bibliotek 20 oktober och  Information om trafikregler 28 

oktober.  

Lisbeth Thunström och Birgitta Eriksson bemannar expeditionen 4 september. 

Eva Wind och Kersti Jungsbo bemannar expeditionen 9 september. Första anmälningsdag till 

Julbordsresan.  

Första anmälningsdag till Familjen Addams är 12 september. 

Problem med Vattengymnastiken eftersom deltagarna får fortsätta år efter år. Vi får klagomål till 

expeditionen från medlemmar som inte får plats. Vi önskar att anmälningarna ska göras direkt till Lena 

Grönberg. Lisbeth Lundin ska prata med Hans Thors om detta. 

 

6.  Kopieringsapparaten 

Trumman är utbytt.  

 

7. Övriga frågor 

Expeditionsgruppens arbetsbeskrivning finns men styrelsen har inte tagit beslut om den ännu. Lisbeth 

Lundin ska göra en komplettering till beskrivningen. 

 

8.  Avslutning 

Lisbeth Lundin avslutade mötet med Expeditionsgruppen.    

 

 



 
 
Vid anteckningarna 

 

Kersti Jungsbo                                                                Lisbeth Lundin 

Mötessekreterare                                                          Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


