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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

sammanträde nr. 4-2016 

Plats: SPF:s kansli vid Trotzgatan 35 i Falun 

Datum:10 maj 2016 

Klockan: 15:00 

Närvarande: Håkan Romlin (HR), Kerstin Wåghäll (KW), Ingegärd Mellquist (IM) och 

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

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötena kommer att hållas på 

SPF:s kansli i fortsättningen, om inget särskilt kräver annorlunda. 

   

2. Sommarens program 
a. Juli: Lunch på Slussbruden klart. Det kommer att krävas en insatts av 1-2 

personer ur P-kommittén. Bl.a. för att visa gästerna till rätta och ta hand om 

personer som har rullator och inte får ta med dessa ombord. Ansvarig: KW 

b. Augusti: Kräftfest klart. Ansvarig: HR 

  

3. Höstens program  

a. September: Kommer att handla om benskörhet eller artros. Alternativt blir det en 

föreläsning om styrketräning för äldre. Lokal bokad. Ansvarig: HH  

b. Oktober: Modevisning med Rut och Knut. Lokal bokad klart. Ansvarig: HR. 

Vinprovning datum och tid ej fastställt. Ansvarig: KW. Studiebesök Sveriges 

Radio, datum och tid ej fastställt. Ansvarig: HR 

c. November: Stig Linds orkester. Ett arvode på 2.000 kr utbetalas till orkestern. 

Lokal bokad klart. Ansvarig: IM. Studiebesök Sveriges Radio datum och tid ej 

fastställt. Ansvarig: HR 

d. December: Luciafirande i Nybrokyrkan kl 15.00. Lokal bokad. Ingen kontakt med 

Falu musikkonservatoriet p.g.a. ”klämdagar”. Ansvarig: IE 

e. Nybrokyrkan ska vara bokad till samtliga månadsmöten. Kontrolleras en extra 

gång av de som är ansvariga för månadsmötena. (det vore ytterst förargligt och 

pinsamt  om inte Nybrokyrkan finns bokad när vi ska ha månadsmötena) 

 

4. Vad krävas av oss i kommittén 
a. På vinprovning (som leds av Håkan Arwidson ordförande i Munskänkarna i 

Falun) 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. IM kontaktar 

Monica på R&K för att höra hur många herrar respektive damer som krävs 

c. De som är ansvariga för ordinarie månadsmöten kontrollerar att Nybrokyrkan är 

bokad 
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5. Vårens program  
Uppslag inför vårens program diskuterades förutsättningslöst. Följande förslag togs 

upp och diskuterades: 
 Lars Moberg SVT:s utrikeskorrespondent 

 Vinprovning ännu en gång med Håkan Arwidson 

 Studiebesök på Dala teatern  

 Dalarnas museum Ann-Carin Jadling 

 Daniels Sven Olsson Idrottsmuseum och världsarvet Falun med Falu koppargruva. 

Örjan Hamrin om det gamla Falun. 

 Studiebesök på SVT 2 ggr på våren då det inte får plats med mer än ca 20 personer 

 Studiebesök på CCS fabrik i Rommehed eller Simplus AB på Ingarvet i Falun. 

Simplus AB är mest känd för sin produkt Ormsalva. 

 

6. Nästa möte 

Måndagen den 19 maj kl 14.30 på SPF:s kansli Trotzgatan 35 

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 

 

 

 

 
 

 


