
Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

sammanträde nr. 3 - 2016 

Plats: Café Vi Tre på Slaggatan i Falun 

Datum: 2 maj 2016 

Klockan: 10:00 

Närvarande: Håkan Romlin (HR), Bosse Bävertoft (BB), Kerstin Wåghäll (KW), Ingegärd 

Mellquist (IM) och Inger Eliasson (IE). Ej närvarande var Hanne Hedin (HH) 

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna och speciellt välkommen till Inger Eliasson som är 

nytillkommen medlem i programkommittén 

   

2. Kort presentation av medlemmarna i programkommittén 
BB kom och representerade styrelsen i stället för ordföranden Fia som är sjuk 

 

3. Sommarens program 
a. Juli: Lunch på Slussbruden och upp på sjön Runns böljan den blå planeras till 

onsdagen den 6/7. ”Deadline”, pris, max. och min. antal personer? Ansvarig: KW 

b. Augusti: Kräftfest onsdagen den 2/8 kl. 17.00. Transport från Falun med 

Mellbergs Buss eller Hanssons Buss. Upphämtningsställen är: Volvo, 

Resecentrum, Promenaden 19, Knoppen Tempo, Brittsarvsgården och Pilbo. 

Upphämtningen börjar ca kl 16.30 vid Volvo. Vi väntar med att bestämma ev. 

subventioner tills vi ser kostnaden. Sista anmälningsdag den 26 juli. Max. och min. 

antal personer? Ansvarig: HR 

  

4. Höstens program  

a. September: Kost och motion, som ordinarie månadsmöte onsdagen den 14/9. 

Ansvarig: förslag från kommittén är HH  

b. Oktober: Modevisning som ordinarie månadsmöte onsdagen den 12/10 med Rut 

och Knut klädesbutiken från Svärdsjö. Ansvarig: HR. Vinprovning datum och tid 

ej fastställt Ansvarig: KW. Studiebesök Sveriges Radio, datum och tid ej fastställt 

Ansvarig: HR 

c. November: Stig Linds eminenta orkester underhåller på ordinarie månadsmöte 

onsdagen den 9/11. Bokar gör IM. Ansvarig: Ej utsedd, förslag från 

undertecknad är HH  

Studiebesök Sveriges Radio datum och tid ej fastställt Ansvarig: HR 

d. December: Luciafirande onsdagen den 14/12 som ordinarie månadsmöte 

Ansvarig: IE 

 

5. Vad krävas av oss i kommittén 
a. På vinprovning i oktober kommer det att krävas en insatts från oss i kommittén. 

Det beslutades att ett arvode på 1.000 kronor betalas ut till den som leder 

vinprovningen 



b. På modevisning kommer det att behövas mannekänger från SPF. IM ställer upp 

som mannekäng och pratar med ytterligare damer och herrar i SPF. HR 

återkommer till IM hur många herrar respektive damer som Rut & Knut behöver 

c. HR tar kontakt med Margareta Nissby och meddelar hur mycket utrymme som ska 

reserveras i SPF sommartidning 

d. De som är ansvariga för ordinarie månadsmöten bokar lokal i Nybrokyrkan  

e. Minnesanteckningar ska göras vid varje möte (”beslutsanteckningar”) 

f. Undertecknad tycker att det vore bra med ett studiebesök i september och 

december också (fundera och kom med förslag till nästa möte eller maila mig) 

 

6. Nästa möte 

Måndagen den 9 maj kl 14.00 på SPF:s kansli Trotzgatan 35 

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 

 
 

 

 
 


