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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

(PK) sammanträde nr. 8-2016 

Plats: SPF:s kansli, Trotzgatan 35 i Falun 

Datum: 12 oktober 2016 

Klockan: 15:00 – 16:30 

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

Wåghäll (KW), Gunnel Lindqvist (GL) Lena Billing (LB), Karin Malmgren (KM) och 

styrelsen representant Inger Ledin (IL) 

 

1. Mötet öppnas 
HR hälsade alla välkomna och ett särskilt varmt välkomnande till de nya i kommittén 

som är Karin Malmgren, Lena Billing, Gunnel Lindqvist. 

   

 

2. Höstens program  
a. Peter Foxdal var först ut i september (se föregående protokoll 7-16) 

 

b. Oktober månads Medlemsmöte hade som programpunkt modevisning av Monica från 

Rut & Knut, Svärdsjö. Modevisningen varade i drygt 45 minuter och de duktiga 

mannekängerna visade upp höstens plagg för en rekord stor  publik på ca. 90 personer. 

 

c. Medlemsmöte i december (onsdagen den 14/12 kl 16:00), ”Luciafirandet” har ansvaret 

tagits över av HR efter Inger Eliasson. Gudrun Domar är lärare i sång och har lovat 

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

 

d. GL tar hand om kaffebiljettförsäljningen för medlemsmötet i november (onsdagen 

den 9/11 kl 13:30) istället för IM som är bortrest aktuell tidpunkt. 

 

e. HR skickad med IL en fråga till styrelsen om att föreningen kan bjuda på luciakaffet.  

 

f. HR har informerat Bertil Ek från styrelsen om de förberedelser som PK gjort 

angående 60+ Mässan. Nu återstår endast att bemanna de 2 dagarna som mässan håller 

på. Arbetspassen är uppdelade i 2 timmars pass. 

 

Den som ansvarar för ett Medlemsmöte eller ett Extra Medlemsmöte ska alltid 

kontrollera att det är angivet: RÄTT ämne, RÄTT datum, RÄTT veckodag, RÄTT 

klockslag och RÄTT plats och att lokal är beställd. 

 

 
 
 
 
 

 

tel:0706035091
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3. Vinter-/Vårensprogram 
 

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

PK information i SPF Medlemsnytt ska innehålla information om medlemsmöten och x-

medlemsmöten t.o.m. mars Månadsmöte 

 
 
a. Medlemsmöte onsdagen den 11 januari KW har kontakt Örjan Hamrin angående ett 

föredrag om ”Staden som försvann”. Örjan har tackat ja till att ställa upp och hålla 

föredraget  

 

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

att uppträda på årsmötet. HR har bokat Nybrokyrkan den 8 februari från mellan 

klockan 13.30 och 15.30 

 

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

månad om artros av Dan Rösmark. Dan har tackat ja till att hålla föredraget  

 

d. Medlemsmöte onsdagen den 12 april HR har kontaktat Sven B Olsson angående ett 

föredrag om ”Falun under stormaktstiden på 1600-talet”. Sven har tackat ja till att 

hålla föredraget 

 

e. Medlemsmöte onsdagen den 10 maj IM undersöker med presumtiva orkestrar att 

hålla konsert på ca 1 timme. De som har anmält intresse är Never To Late, och en 

orkester som spelar Rock & Roll och Falu Evergreens. HR skickar IM underlag på de 

två förstnämnda grupperna. Falu Evergreen finns redan kontakt etablerad  

 

f. X-Medlemsmöte mars HH undersöker möjligheter att anordna en s.k. Quiz 

(frågesport) i första hand på puben ”Bishop Arms” någon gång under mars månad 

 

g. X-Medlemsmöte mars/april 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  

 

h. X-Medlemsmöte januari 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 

 
4. Sommarens program 2017 (Preliminärt) 

a. Lunchkryssning på Runn byts ut mot Vårlunch på Dössberget preliminärt vecka 

22. Ansvariga är KM och LB 

b. Kräftfesten har kommit för att stanna. Det blir en favorit i repris på Aspeboda 

Golfkrog den 2 augusti. Ansvarig är HR 

c. HR har undersökt möjligheten till en ”Grillafton” på restaurang Kopparhatten. Har 

fått svar att ägaren kommer att sälja restaurangen och att vi får höra med den nya 

ägaren. Restaurang Carianna är ett annat ”hett” förslag. HR tar kontakt med 

Carianna och hör om hon kan anordna en grillafton vecka 24 
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5. 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 

 

c. Företaget Daily Spots erbjuder en Super Panorama föreställning med bildspel och 

rörliga bilder. Thomas Håvik heter företagaren, se www.dailyspots.se 

Mobilnummer 070-572 81 19 

 
 

6. Övrigt 
a. S.k. ”SPF-Rollupp” ska alltid finnas med på varje arrangemang som ordnas av 

kommittén och ställas synligt inför publiken. Rolluppen finns på SPF kansli och 

hämtas och återställs av den som är ansvarig för ett arrangemang 

 

b. HR beställer lokal för Medlemsmöten för vårens program 

 

c. HR kollar med Vuxenskolan om varför det inte har varit någon annons till våra 

arrangemang. Hur gör vi för att det blir annons till våra arrangemang 

 
7. Nästa möten 

a. Onsdagen den 2 november kl 13:00  på SPF:s kansli 

b. Onsdagen den 7 december direkt efter Lars Mobergs föredrag ca 15:45 på SPF:s 

kansli 

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 

 

Bilaga: Adressförteckning Programkommittén 
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