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Wolff, Gunilla Barkar, Anna Hagland 

Alla närvarande, väldigt roligt! Till Pia Eklund, som blev fysiskt drabbad innan hon bestämt om hon 

ville fortsätta som medlem i kommittén, ska vi (Elsa) skicka en vacker julblomma med en 

förhoppning om att hon mår bra. 

 

Vi gick igenom anteckningarna från förra mötet för att avgöra vad som är aktuellt att ta med i 

nästa nummer av Medlemsnytt ”inför vintern”. Det är fortfarande så att alla cirklar sker digitalt 

och kommer att göra så fram till årsskiftet. Vi följer styrelsens SPF Falun beslut och gör inga 

undantag. 

De flesta cirklar som presenterades i förra numret av Medlemsnytt kommer att fortsätta / börja på 

nytt och finns med också i nästa nummer. Man kommer att kunna anmäla sitt intresse för cirklar 

som startar först när deltagarna kan träffas fysiskt, som vi hoppas inte ligger för långt fram i tiden! 

De är i stort desamma som presenterades i senaste numret av Medlemsnytt. 

Några nyheter: 

Försök inte lura mig – studiematerial finns och det är möjligt att göra det till en kamratcirkel 

Lästips – kan ske digitalt beroende på cirkelledaren 

Bättre ekonomi på äldre dar – föreläsning som kan övergå i cirkel 

Historia – den antika / forntidshistoria eller kanske om Sveriges drottningar 

Konsthistoria – Anna efterfrågar cirkelledare 

Operacirkel – kan ske digitalt beroende på cirkelledaren 

Språkkurserna – kan också ev ske digitalt 

Latin – Anna söker en inspirerande ledare 

 

Vi kommer att bjuda in våra cirkelledare till ett digitalt frukostmöte (motsvarande) för att beskriva 

hur man bäst planerar och genomför digitala möten, vecka 49. Anna pratar med en av våra duktiga 

ledare som kan hjälpa oss att göra det bra, inspirerande och enkelt! Inbjudan bör gå ut brevledes 

med information om hur man kopplar upp sig. 

 

Manusstopp för Medlemsnytt 2021: 

11/2 inför våren 

6/5 inför sommaren 

5/8 inför hösten 

28/10 inför vintern 

 

Vi hoppas att vi kan träffas och äta en jullunch tillsammans och då bestämma tider för mötena 

nästa år. 

Antecknade gjorde Elsa 


