
 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från Expeditionsgrupens möte 2017-01-30 

 

Eva Wind 

Torsten Gudmunds 

Kersti Jungsbo 

Lisbeth Lundin 

Karin Malmgren 

Liselotte Sandberg 

Lisbeth Thunström 

Birgitta Wallman, styrelsen 

 

 

Öppnande 

 

Ewa Windh hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Soprum 

 

Eva Wind berättade att vi fått nyckel till ett soprum i länsstyrelsens hus. Vi ska ta reda på vem som städar och slänger 

papperssopor hos oss. 

 

Gymnastiken 

 

Den som vill delta i gymnastiken behöver inte anmäla sig, det är bara att gå dit. Inga speciella kläder behövs.  

 

Städa pärmar mm på expeditionen 

 

Lisbeth Lundin har städat bland pärmarna. Eva Wind har kört upp pärmar till Folkrörelsens Arkiv.  

 

Diskuterades innehåll i en Handbok. Birgitta Wallman tar upp frågan med styrelsen. 

 

Handkassan 

 

Holger Freij och Eva Wind har pratat om att vi ska ha mer pengar i handkassan på expeditionen. Holger får säga hur han vill ha 

det. 

 

 

Låst ytterdörr 

 

Andra hyresgärster har påpekat att de inte vill att ytterdörren ska vara låst. 

 

Information  angående  renoveringen 

 

Birgitta Wallman berättade om det som gjorts i stora sammanträdesrummet. Mycket blev kastat och kört till avfallsstationen. 

Holger Freij och Birgitta Wallman har beställt Billy-bokhyllor med glasdörrar och ett hörndatabord på Ikea. Det behövs hjälp 

med att skruva ihop hyllor och databord. Liselotte Sandberg och Lisbeth Thunström anmälde sig.  

 

HomeMaid kommer den 14 februari för att bedöma  vad som kan göras åt golvet. 

 



 

 

Det blir ingen renovering i lokalerna i form av tapeter, målning och nya golv genom hyresvärden, eftersom hyran skulle bli 

avsevärt högre  per månad. Vi undersöker om vi kan få hjälp med detta på annat sätt och om föreningen betalar detta.  

 

På expeditionen behövs ett nytt skrivbord, en ny stol och nya hyllor samt ny belysning. 

Expeditionen ska lämna förslag och prisuppgifter till styrelsen. 

 

Försvunnet brev 

 

Ann-Britt Åsebol har fått brevet via Bo Bävertoft och skickat ut det till styrelsen. Expeditionens rutin är att antingen lägga 

inkommande brev/skrivelser i ordförandens brevkorg eller att vidarebefordra brev som kommer i mejl till ordföranden eller 

annan berörd person. 

 

Rutiner för Expeditionsgruppen vid medlemskontakter 

 

Tacka för inkommande post och meddela  vilken åtgärd som gjorts. 

Skriva en instruktion så att alla på expeditionen vet hur vi bemöter medlemmar i olika situationer. 

 

Apropå styrelsens önskemål om en kaffeautomat i stora sammanträdesrummet så ser vi inte behovet av en sådan. Liselotte 

Sandberg har frågat Studieförbundet Vuxenskolan om de har någon lokal där våra medlemmar kan träffas. Studieförbundet 

Vuxenskolan har ingen möjlighet att ha sådana träffar i sina lokaler. 

 

Information om den nya kopiatorn 

 

Liselotte Sandberg berättade att den nya kopiatorn installerades  den 27 januari. Internet fungerade inte men installatören 

kom denna dag och kopplade in kopiatorn på expeditionens dator. Det återstår att borra ett hål i väggen för en sladd.  

Färg fylls på av leverantören. 

 

Distriktets trasiga kopiator kommer inte att hämtas av vår leverantör. Birgitta Wallman kontaktar Lennart Nilsson och ber 

honom ombesörja bortforsling av den trasiga datorn. 

 

Information angående registrering av nya medlemmar samt flyttade och det nya Medlemsregistret MiRiAm 

 

Torsten Gudmunds informerade bl a om att när det kommer anmälningar från personer som vill bli medlemmar i SPF Falun, 

ska expeditionspersonalen fylla i personens uppgifter i den anmälningsrutin som finns på föreningens webbsida samt meddela 

Torsen/Kersti att man gjort detta. Skriftlig anmälan som kommer per post ska sparas och en anteckning göras på blanketten att 

en anmälan har gjorts av expeditionen på webbsidan och datum för detta. 

 

Person som har annat postnummer än Faluns ska inte anmälas på webbsidan eftersom han/hon då inte blir medlem i Falun 

utan i den förening som har det aktuella postnumret. Meddela Torsten/Kersti som kontaktar förbundet om detta.  

 

När det gäller medlem som flyttar från en annan förening till Falun ska Torsten/Kersti kontaktas. Flytt inom länet hanteras av 

distriktet och flytt från annan del av landet hanteras av förbundet. 

 

Meddelanden om ny eller ändrad mejladress  ska vidarebefordras till Kersti. 

 

Överföringen från det gamla systemet Föreningssupport till det nya systemet MiRiAm  har inneburit många problem och 

fortfarande är mycket oklart. 

 

Förbundet ska skicka ut inbetalningskort för 2017 års medlemskap innan januari månads utgång och betalningar ska vara  inne 

senast 2017-02-28. 

 



 

 

 

 

Personer som anmält önskemål om medlemskap  finns registrerade under rubriken ”Godkända, ej aktiverade”. När de betalat 

medlemsavgiften ska förbundet föra över dem under rubriken ”Medlemmar med aktivt medlemskap”.  Än så länge är rutinen 

för hur vi kan se om och hur mycket en medlem betalat inte klar.   

 

Vi har inte fått någon information från förbundet om nya medlemmar och vilket material  de skickar till nya medlemmar .  

 

I MiRiAm finns inte listor över personer inom Falu kommun som fyller 65 år under året. Sådana listor fanns i Föreningssupport 

fyra gånger per år och föreningen använde listorna för att rekrytera nya medlemmar via utskick av brev och MedlemsNytt.  

 

Expeditionsgruppen har inte fått läsbehörighet i MiRiAm och detta måste lösas snarast om vi ska kunna lämna information till 

medlemmar. För närvarande kan expeditionsgruppen inte ens komma in i MiRiAm. Kersti ska skicka listor över ”Godkända, ej 

aktiverade” så att  medlemmar ska kunna få besked om deras ansökan finns i registret. 

 

Bemanning vid resesläpp  för resor som ska finnas med i MedlemsNytt  2017-1 

 

Tisdagen den 7 mars – Norge – Geiranger och Atlanthavsvägen: Eva Wind och Karin Malmgren 

Torsdagen den 9 mars – Åland ”de luxe”: Lisbeth Thunström och Liselotte Sandberg 

Fredagen den 10 mars – Kryssning på Svartå och Gävle kanal: Lisbeth Lundin och Kersti Jungsbo 

Tisdagen den 14 mars – Gårdar & Lin i Hälsningland: Eva Wind och Karin Malmgren 

Torsdagen den 16 mars – Hemlig Resa: Kersti Jungsbo och Liselotte Sandberg 

 

 

Nästa möte 

 

Expeditionsgruppens nästa möte äger rum måndagen  den 24 april kl 10.00. 

 

 

Övrigt 

 

Stora sammanträdesrummet är tillgängligt för möten de dagar och tider när expeditionen är stängd. Lilla 

sammanträdesrummet går att boka alla dagar och tider. 

 

 

Avslutning 

 

Eva tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 

Vid anteckningarna 

 

 

Kersti Jungsbo                                                           Eva Wind 

Mötessekreterare                                                     Mötesordförande 

 


