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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

sammanträde nr. 6-2016 

Plats: SPF:s kansli vid Trotzgatan 35 i Falun 

Datum: 4 augusti 2016 

Klockan: 15:00 

Närvarande: Håkan Romlin (HR), Inger Eliasson (IE) Hanne Hedin (HH). Ingegärd 

Mellquist (IM). Ej närvarande Kerstin Wåghäll 

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna efter sommaren och hoppades att alla haft det bra samt 

förklarade mötet öppnat. 

   

2. Sommarens program 
a. Juli: Lunchkryssning den 7 juni kom att genomföras trots att det inte blev fler än 

23 st. deltagare. Minimiantalet var satt till 35 st. deltagare och maximalt 50 st. Det 

låga intresset berodde sannolikt på att kryssningen ägde rum under juni månad. 

Juni och juli ska det sannolikt inte vara några aktiviteter i SPF då det är mitt i den 

”brinnande” sommaren, semester och andra aktiviteter som lockar mera. 
 

b. Augusti: Kräftfesten den 3 augusti hade 50 st. deltagare. Hela 16 personer fanns 

på väntelistan och som således inte fick plats då maxantalet var satt till 50 personer 

inklusive orkestern och busschaufför. Festen började kl. 17.30 en lyckad 

tillställning med god mat bestående av kräftor (självskrivna), pajer, bröd och som 

avslutning kaffe. Till detta kunde man köpa till öl, snaps, vin och avec till kaffet. 

Lättöl och bubbelvatten ingick i kuvertavgiften. Stig Allans Sving Quartet spelade 

när gästerna anlände och under tiden som vi åt. Efter det att vi hade ätit färdigt 

spelade orkestern dansmusik, som mest var det 6-7 par på dansgolvet samtidigt. 

Festen avslutades kring 21-tiden. Deltagarna uttryckte sitt beröm över maten, 

orkestern och hela arrangemanget. Alla var överens om att Kräftfesten hade 

kommit för att stanna och alla uttryckte önskemål om att den borde permanentas. 

  

3. Höstens program  
a. Höstens program stämdes av och beslutades enligt tidigare fastställt program (se 

minnesanteckningar nr. 5-2016).   

 

b. HH tar hand om kaffebiljettförsäljningen för november månadsmötet istället för 

IM som är bortrest aktuell tidpunkt. 

 

c. HR kontaktar styrelsen för att höra om föreningen kan bjuda på luciakaffe. Om så 

blir fallet bör Programkommittén få en extra tilldelning till budgeten. 

 

d. Senast onsdag den 10 augusti kl 16.00 ska HR fått in kortfattade beskrivningar av 

de fastställda höstaktiviteterna från respektive ansvariga. Den 12 augusti är 

”deadline” för leverans till redaktören för SPF-bladet. 
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VIKTIGT! Den som är ansvarig för respektive månadsaktivitet kontrollerar att 

Nybrokyrkan är bokad för aktuell tidpunkt.  

 

4. Vårens program 
a. HH ansvarar angående föredrag om artros alternativt osteoporos 

b. KW tar kontakt med Örjan Hamrin angående att föredrag om ”Staden som 

försvann” 

c. IE undersöker möjligheter att anordna en s.k. Quiz (frågesport) i första hand på 

puben ”Bishop Arms” 

d. HR undersöker möjligheter till ”Grillaftnar” på restaurang Kopparhatten eller 

någon annan näringsidkare inom restaurangbranschen   

e. HR tar kontakt med Sven Olsson angående att hålla ett föredrag om ”Falun under 

stormaktstiden på 1600-talet” 

f. IM kontaktar Popnix för att höra med dem om de kan framträda någon gång under 

våren 

g. HR ansvarar för ytterligare 2 st. studiebesök på SVT. Anledningen är att SVT 

endast kan ta emot 20 personer per gång av utrymmesskäl 

h. HR och IE håller kontakt angående arrangemanget med temat ”Martin Luther 500 

år”. Arrangemanget planeras till andra halvan av januari, en söndag med 

fortsättning efterföljande måndag 

 
 

5. Nästa möte 
Måndagen den 15 september kl 15.00 på SPF:s kansli Trotzgatan 35. 

 

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 
 


