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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

(PK) sammanträde nr. 7-2016 

Plats: SPF:s kansli vid Trotzgatan 35 i Falun 

Datum: 15 september 2016 

Klockan: 15:00 

Närvarande: Håkan Romlin (HR), Hanne Hedin (HH). Ingegärd Mellquist (IM), Kerstin 

Wåghäll (KW) och styrelsen representant Inger Ledin (IL) 

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna och ett särskilt välkomnande till Inger Ledin som denna 

gång representerar styrelsen samt förklarade mötet öppnat. 

   

 

2. Höstens program  
a. Höstens program inleddes igår onsdagen den 14 september med ett föredrag av 

Peter Foxdal. Föreläsningen handlade om träning i allmänhet och träning för äldre 

i synnerhet. Föredraget var mycket uppskattat och väckte nog en hel del ”aha-

upplevelser” hos de flesta av de drygt 80-talet åhörare. Efter en knapp timmes lång 

föreläsning i ämnet blev det ca 10 minuters frågestund. Den församlade publiken 

hade många intressanta frågor i ämnet.  

 

b. December månadsmöte ”Luciafirande” ansvarades av Inger Eliasson (IM). IM har 

i ett mail meddelat att hon inte kan vara med i PK av personliga skäl. IM lämnar 

över kontakten angående Luciatåg. Gudrun Domar är lärare i sång och har lovat 

ställa upp med ett Luciatåg. Gudruns mobilnummer 070-603 50 91. Någon 

behöver ta över efter IM. 

 

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

IM som är bortrest aktuell tidpunkt. 

 

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

blir fallet bör PK få en extra tilldelning till sin budget. 

 

e. Viktigt: 60+ Mässan vill PK överlämna ansvaret till någon annan kommitté. 

Förslagsvis Informationskommittén som vi anser vara den som ska ha hand om 

detta då det handlar mer om information än om en programaktivitet. 

 

Med anledning av den inträffade missen i höstens folder SPF Medlemsnytt med 

förväxling av datum för månadsmötet i november, är det av största vikt att vi i 

fortsättningen hjälps åt att noggrant kontrollerar följande (framför allt det 

arrangemang som man har ansvaret för): Rätt ämne, rätt datum, rätt veckodag, 

rätt klockslag och rätt plats. 
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3. Vårens program 
a. Månadsmötet onsdagen den 11 januari (eventuellt onsdagen den 12 april). KW 

tar kontakt med Örjan Hamrin angående ett föredrag om ”Staden som försvann” 

 

b. Månadsmötet onsdagen den 8 februari tillika årsmöte IM hör med SPF kören 

om att uppträda på årsmötet. HR kontaktar Nybrokyrkan för att höra om kyrkan är 

ledig den 8 februari från mellan klockan 13.30 och 15.30 

 

c. Månadsmöte onsdagen den 8 mars HH ansvarar angående föredrag den 8 Mars 

månad om artros av Dan Rösmark, alternativt osteoporos (benskörhet) av Britt-

Marie Nyhäll-Wåhlin  

 

d. Månadsmöte onsdagen den 12 april HR tar kontakt med Sven Olsson angående 

ett föredrag om ”Falun under stormaktstiden på 1600-talet” 

 

e. Månadsmöte onsdagen den 10 maj IM kontaktar Popnix för att höra om de kan 

framträda med en konsert på ca. 1 timme. (IM har efter mötet kontaktat Popnix 

och fick till svar att de ej kan på eftermiddagar mitt i veckan då de flesta av 

Popnix orkestermedlemmar arbetar. Vi får försöka hitta någon annan 

programpunkt).  

 

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

puben ”Bishop Arms” någon gång under mars månad 

 

g. HR undersöker möjligheter till en ”Grillafton” på restaurang Kopparhatten eller 

något annat näringsställe inom restaurangbranschen i maj månad 

 

h. HR ansvarar för ytterligare 2 st. studiebesök på SVT, förslagsvis någon gång 

under mars/april. Anledningen är att SVT endast kan ta emot 20 personer per gång 

av utrymmesskäl  

 

i. 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 

 

j. Vinternumret av SPF Medlemsnytt ges ut i vecka 47, manusstopp är den 3 

november. PK information i SPF Medlemsnytt ska innehålla information t.o.m. 

mars Månadsmöte 

 

k. PK är underbemannat i nuläget efter det senaste avhoppet från IM. Sedan maj 

månad är det nu totalt 3 personer som lämnat återbud till att delta i kommitténs 

arbete. Vi är i STORT behov av att få nya krafter som kan ställa upp för SPF 

Falun 
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4. Idébank 

a. Med anledning av http://www.dt.se/kultur/kulturhus-i-forandring-fangslande-

historia-dodsdomda-och-rymlingar och kommentarer på Facebook om att det är 

svårt för privatpersoner att kunna få komma och titta (det måste vara arrangerade 

visningar för sällskap) så kanske ett studiebesök skulle vara något för 

programkommittén? Se: http://www.falufangelse.se/aktiviteter-i-falun/guidning-

museum/ 

 

b. Föreställning ”Rugguglan” som har Grand Premier den 10 december 2016. 

Program se bifogad länk: Föreställning Rugguglan.pdf 

 
 

5. Nästa möte 
Onsdagen den 12 oktober kl 15.30 (i Nybrokyrkan direkt efter modevisningen). 

 

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 
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