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Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs 

(PK) sammanträde nr. 9-2016 

Plats: SPF:s kansli, Trotzgatan 35 i Falun 

Datum: 2 november 2016 

Klockan: 13:00 – 15:00 

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

Lindqvist (GL) Lena Billing (LB) och styrelsen representant Inger Ledin (IL) 

 

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

   

2. Höstens program  
a. Peter Foxdal förslag om att delta i ett projekt med försöks-appar som han presenterade 

på sitt föredrag i september. Vi har gått ut på webben och erbjudit SPF-medlemmar att 

få prova på dessa appar men intresset har varit minst sagt svalt, trotts att det var många 

som anmälde sitt intresse på mötet. Vi kommer att göra ett försök till innan vi vänder 

oss till Peter och meddelar det nedslående resultatet. 

 

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

Rut & Knut, Svärdsjö.  

 

c. November månads Medlemsmöte med Clarinett a la Carte har bytts ut mot Falu 

kommuns konsumentjuridiske rådgivare Ellen Gräfnings. Anledningen var att Ellen 

redan hade bokats för detta möte men inte bokats av. Klarinett-killarna erbjuds nu i 

stället att framträda på Medlemsmötet i maj. IM tar kontakt med Stig Lindstedt och 

erbjuder denna tidpunkt istället. 

 

d. Medlemsmötet den onsdagen den 7 december kl 13:30 har ett föredrag av SVT:s 

utrikesreporter Lars Moberg som berättar om sina två år i Kina. 

 

e. Luciafirandet i december (OBS! tiden onsdagen den 14/12 kl 16:00), ansvarig är HR 

kontaktperson för luciatåget är Gudrun Domar. Gudruns mobilnummer 070-603 50 91.  

 

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

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

 

g. HR skickad med IL ånyo med en fråga till styrelsen om föreningen kan bjuda 

medlemmarna på luciakaffet. Styrelsen har sammanträde den 3 november och IL 

lovade ta upp frågan med styrelsen. 

 

 

 
 
 

tel:0706035091
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3. Vinter-/Vårens program (& sommaren) 
 

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

har lämnat in förslagen till redaktionen.  

 
DECEMBER 

Medlemsmöte Lars Moberg SVT:s utrikeskommentator berättar om sina 2 år i Kina 

Plats: Nybrokyrkan 

Datum: onsdagen den 7 december 

Tid: kl 13:30 

Kontaktperson Håkan Romlin 070-629 17 79 

 

Luciatåg 
Plats: Nybrokyrkan 

Datum: onsdagen den 14 december (OBS! Dagen) 

Tid: kl16:00 (OBS! Tiden) 

Kontaktperson Håkan Romlin 070-629 17 79 

 

JANUARI 

Medlemsmöte "Staden som försvann" Örjan Hamrin visar bilder och berättar om sin 

bok 

Plats: Nybrokyrkan 

Datum: onsdagen den 11 januari 

Tid: kl 13:30 

Kontaktperson Kerstin Wåghäll 070-757 59 45 

 

Daily Spots Natur & Kulturbiograf Upplev filmer och bildspel i ett imponerande 

panoramaformat med berättelser om människor, natur och kultur i en personlig biograf 

som rymmer 20 personer.  

Program: Naturen som formgivare, Gotska Sandön med Albert Engström, En personlig 

betraktelse av naturen och Resan i Indien till Tigerland.  

Samtliga produktioner är producerade av Tomas Håvik. 

Plats: Daily Spots lokaler Stigaregatan 7 (ingång hörnet av Engelbrekts- och 

Stigaregatan). Lokalen har hörselslinga 

Datum: onsdagen den 18 januari, onsdagen den 15 februari och onsdagen den 15 mars 

Tid: kl 13:30 

Pris: 150 kr och då ingår kaffe med bröd i pausen 

Övrigt: Varje visning tar ca 1 tim. 15 min inkl. paus med fika 

Max antal personer 20 st. och minst 15 deltagare (Anmälan ska göras i förväg då det är 

begränsat med platser) 

Föranmälan: Ja! (se närmare SPF MedlemsNytt ”Vinter 16/17”) 

Kontaktperson Håkan Romlin 070-629 17 79 eller Tomas Håvik 070-572 81 

19, tomas@dailyspots.se,   

 

 

 

mailto:tomas@dailyspots.se
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FEBRUARI 

Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och parentation. Sång av SPF kören 

Plats: Nybrokyrkan 

Datum: onsdagen den 8 februari 

Tid: kl 13:30 

 

MARS 

Medlemsmöte Knäartros. Vad är det och vad är senaste nytt i behandlingen? Artros är 

mer vanligt förekommande än både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Knäartros är 

vanligast hos kvinnor medans höftartros är mer vanligt hos män. Tillståndet är besvärligt, 

men det finns hjälp att få.  

Dan Rösmark är eftermiddagens föreläsare. Dan är överläkare vid ortopedkliniken Falu 

Lasarett och har i många år varit ansvarig för knäprotesteamet. Han har haft flera 

uppskattade föreläsningar för allmänheten i ämnet bl.a. i samband med ett stort 

Ortopedmöte i Falun 2015. 

Plats: Nybrokyrkan 

Datum: 8 mars  

Tid: kl. 13.30 

Kontaktperson Hanne Hedin 070-433 64 77 

 

Quiz vi har reserverat ett antal platser för SPF-medlemmar på Quiz-aftonen på Bishops 

Arms i Falun. Max antal är 30 personer. Först till kvarn gäller. Deltagandet är gratis, men 

det förväntas att man beställer mat. Förbeställning av maten ska göras ca. en vecka i 

förväg (hur det ska gå till återkommer vi med längre fram) 

Plats: Bishops Arms Östra Hamngatan 12 

Datum: tisdag den 14 mars  

Tid: Vi träffas klockan 18:00 för att hinna få mat och dryck innan Quizen börjar klockan 

19:00 

Föranmälan: Ja! (se närmare SPF MedlemsNytt ”Vinter 16/17”) 

Kontaktperson Hanne Hedin 070-433 64 77  

 

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 (mer detaljer kommer senare) 

 

MAJ 
IM erbjuder Clarinett a la Carte att konsertera denna månad i stället för den inställda 

konserten i november (mer detaljer kommer senare) 

 

 
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 tagit kontakt med Restaurang Carianna och hört om hon kan anordna en 

grillafton vecka 24. Carianna har sagt sig vara intresserad 
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5. Idébank 
Klippet från SVT/Mittnytt från 2014 finns på nätet eller på: www.carlerikthorn.com 

Biljettförsäljning med förtäring, ex. soppa, bröd och kaffe, 160:-/per person, ni 

erhåller 90 kronor för er servering, vi behåller 70 kronor och ni garanterar endast 3 

500 kronor. (Ex. 3 500 garantipris + 70 kr per såld biljett till oss) eller ge förslag. Vi 

står för affischer. 

 
 

6. Övrigt 
S.k. ”SPF-Rollupps eller Backdropps” 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 

 
7. Nästa möten 

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

 

Vid tangenterna 

Håkan Romlin 

 

Anmärkning: 

Den som ansvarar för någon form av sammankomst ska alltid kontrollera att det är 

angivet: RÄTT ämne, RÄTT datum, RÄTT veckodag, RÄTT klockslag och RÄTT 

plats och att lokal är beställd. 

 

https://www.carlerikthorn.com/

