
Möte med studiekommittén 20 06 01 

Närvarande: Marianne Häggblom, Gunilla Back Kinell, Christina Haggren, Anna Hagland, Gunilla 

Barkar, Elsa Wolff 

Mötet skedde som vid förra tillfället på Gunilla Backs härliga altan med rekommenderade långa 

avstånd mellan deltagarna. Vi hoppas att pandemin har lugnat sig så att vi kan träffas inomhus vid 

nästa tillfälle och att alla kan känna sig trygga att vara med. 

Gunilla Barkar berättade om pågående telefonsamtal som ”pratgruppen” håller på med och där i 

princip alla som blir uppringda blir glada och känner sig uppskattade som får ett samtal. Det kan 

dock tära på känslor och tid för dem som ringer upp.  

För att visa vår uppskattning beslutade kommittén: 

att avsätta medel ur vår kassa för att bjuda ”pratgruppen” på en utomhuslunch då gruppen ev kan 

omfördela personerna som ska ringas upp. Elsa mailar gruppen om lunchen den 25/6 kl 12.00 på 

Skyttepaviljongen.  

Georgios Grigoriadis arbetar enträget med digitala möten, några redan startade och flera på gång. 

Det kräver mycket för- och efterarbeten och det sträcker sig i tid långt in på hösten. För att täcka 

hans arvode bestämde kommittén: 

att avsätta 5 000 kr från vår kassa 

Vi gick igenom listan över studiematerial som Vuxenskolan rekommenderar sina avdelningar och 

flera av dem är intressanta för oss. Anna gör en lista med aktuella cirklar inför hösten som ska 

publiceras i Medlemsnytt och skickar över till Elsa. Vissa av vårens cirklar som avbröts när 

coronaepidemin bröt ut kommer att fortsätta i höst. Det innebär att några cirkelledare inte har 

möjlighet att påbörja nya kurser. Vi försöker kort att klargöra vad som gäller i Medlemsnytt. 

Guldkant har, som alla grupper, fått avbryta sitt program i vår. Anna kontaktar de ansvariga och 

frågar hur deras planer ser ut inför hösten och vilka behov de har. Samma sak gäller för KGK 

(karlar, grabbar, kompisar). 

Hantverkscirklar har varit mycket uppskattade (så länge de fick hålla på) och förslag har kommit till 

oss att erbjuda t ex: 

göra fågelholkar 

bihotell, biodling 

knivtillverkning 

Att samverka med andra kommittéer är en tillgång. Dessvärre kunde ju resan till Öland inte 

genomföras, med cirklar innan och resan i Resekommitténs regi. Programkommittén är en av de 

andra kommittéerna där vi kan samverka med föreläsningar och efterföljande cirklar. Husgruppen 

som ansvarar för bl a ”vardagsrummet” i våra lokaler kommer vi att samverka med när det gäller 

”Aldrig ensam i Falun” och följderna av ”pratgruppens” samtal, en nyuppstånden väntjänst. 

Nästa möte den 4 augusti kl 10.00 på Vuxenskolan (eller digitalt). 

Elsa antecknade 


