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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

sammanträde nr. 5-2016 

Plats: SPF:s kansli vid Trotzgatan 35 i Falun 

Datum:19 maj 2016 

Klockan: 14:30 

Närvarande: Håkan Romlin (HR), Kerstin Wåghäll (KW), och Inger Eliasson (IE) Hanne 

Hedin (HH). Ej närvarande: Ingegärd Mellquist (IM) 

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

   

2. Sommarens program 
a. Juli: Lunchkryssning Ansvarig: KW(se minnesanteckningar nr 4) Klar!  

 

b. Augusti: Kräftfest Ansvarig: HR (se minnesanteckningar nr 4) Klar! 

  

3. Höstens program  

a. September: Föreläsning alternativt om benskörhet, artros eller någon som 

föreläser om ett ämne i hälsans tecken. Förberedelser pågår (se 

minnesanteckningar nr 4) Ansvarig: HH 
  

b. Oktober: Vinprovning. Förberedelser pågår. (se minnesanteckningar nr 4). Boka 

Kristinegården för vinprovning samt undersök cateringföretag för servering av en 

lättare måltid. Antal deltager max 50 personer. Ansvarig: KW.  
 

Studiebesök SVT, datum och tid ej fastställt. Börje Hols är kontakt person för 

studiebesök till SVT. HR har skickat mail till Börje men ej fått svar. Ansvarig: 

HR 
 

c. November: Stig Linds orkester. Förberedelser pågår (se minnesanteckningar nr 4) 

Ansvarig: IM.  
 

Studiebesök SVT, datum och tid ej fastställt (se föregående punkt) Ansvarig: HR 
 

d. December: Förberedelser pågår. Luciafirande i Nybrokyrkan kl 15.00. Mötet 

beslutade att senarelägga starten med 1 timme till kl 16.00, med motivet att det är 

mycket mörkare och mer stämningsfullt. Ett förslag som kom upp var även att 

höra med Ingela Baksjö på  Musikhögskolan angående luciatåg. Kontakt tas i 

september med Musikkonservatoriet. Ansvarig: IE 
 

e. VIKTIGT! Nybrokyrkan kontrolleras en extra gång av den som är ansvarig 

för respektive aktivitet att lokalen är bokad  
 

 

 

4. Vad krävas av oss i kommittén 
(se minnesanteckningar nr 4) Vinprovningen är personalkrävande när det ska hällas 

upp vin i glasen. Respektive deltagare får själv ta med 4 st. vinglas och ett vattenglas. 
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5. Vårens program (se minnesanteckningar nr 4) 

Nytt uppslag inför vårens program: 

 Utomhus ”Grillaftnar” med exempelvis helstektgris   
 

6. Nästa möte 

Måndagen den 4 augusti kl 15.00 på SPF:s kansli Trotzgatan 35 
 

Det beslutades att ställa in mötet den 25 maj då vi är färdiga med alla förberedelserna 

så långt som vi kommer nu. Nu är det upp till respektive ansvariga att fortsätta med 

sina uppgifter.  

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 

 
 

 

 


