
 

 

Minnesanteckningar från Expeditionskommitténs möte 2017-10-18 

Närvarande: 
 
Eva Wind, ordförande 

Torsten Gudmunds 

Kersti Jungsbo 
Lisbeth Lundin 
Karin Malmgren 

Liselotte Sandberg 

Lisbeth Thunström 
Birgitta Wallman, styrelsens representant 
 
 
Öppnande 

 
Eva Wind hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
Renovering av expeditionen 

 
Vi avvaktar med renovering av expeditionen eftersom föreningen eventuellt ska 
titta på andra lokaler. Föreningen har skickat in sina önskemål om lokaler till PRO 
som skickar vidare. 
 
Clas Ohlsson-kortet 
 
Vi får använda kortet om vi behöver handla varor till expeditionen. Legitimation ska 
visas hos Clas Ohlsson. 
 
Frimärken ekonomi 
 
Denna valör av frimärken upphör att gälla vid årsskiftet. Sedan är det 
Sverigefrimärken som ska användas. 
 
Resesläpp 
 

Resekommittén har möte 20 oktober. Därefter får vi besked om kommande resor 
från Ingalill Bergvall. 
 
Några medlemmar har hört av sig och varit missnöjda med att de inte hann anmäla 
sig till ”Våra drömmars stad” eftersom resan var fulltecknad kl 10.15. Ingen 
ytterligare resa är planerad eller beställd. 
 
 



 

 

Återkoppling på Evas mejl 
 
Eva vill ha svar på de mejl hon skickar till medlemmarna i Expeditionskommittén. 
 
Information angående arbetet på expeditionen 

 
Birgitta Wallman informerade om att verksamhetsansvarig, Eva, ska se över 
verksamhetsplanen och skicka till styrelsen. Eva meddelade att hon inte har några 
ändringar på senaste verksamhetsplanen vilket Birgitta rapporterar till styrelsen. 
 
”Medlemsvård” är en uppgift för en grupp bestående av Birgitta Wallman, 
styrelsen, Maria Bjerneby Häll, informationskommittén och Kerstin Wåghäll, 
Program-kommittén. Gruppen ska ta fram en handlingsplan för rekrytering och 
medlemsvård. 
 
 Övriga frågor 
 
Kersti Jungsbo informerade om att hon deltagit i en utbildning i Miriam i Falun som 
leddes av två personer från förbundet.  
 
Det meddelades att förbundet kommer att anlita ett Telemarketingföretag som ska 
ringa de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften och som har livförsäkring 
genom SPF. 
 
Ett brev har gått ut till aktiva medlemmar för att rekrytera nya gruppmejlare efter 
Kersti Jungsbo som har avsagt sig detta uppdrag. Ett svar har inkommit och Kersti 
och Maria Bjerneby Häll ska träffa den personen denna vecka. 
 
Det har gått ut ett gruppmejl till nya medlemmar (56 personer) med inbjudan till 
information för nya medlemmar efter medlemsmötet 8 november kl 13.30.  
 
Expeditionsgruppens övriga ledamöter uppgav att de inte kommer in i 
medlemsregistret Miriam trots att de har läsbehörighet och fått inloggning och 
lösenord från förbundet. Kersti uppmanade dem att fråga förbundet vad detta 
beror på. 
 
Karin Malmgren meddelade att vi ska registrera de personer, som ansöker om 
medlemskap under 60+Mässan, den 1 januari 2018 eftersom föreningen går miste 
om ersättningen för nya medlemmar om de registreras fjärde kvartalet 2017. 
Kersti, Torsten och Holger har nyligen fått information från förbundet angående 
central uppbörd som lyder 
 
”Om föreningen valt central uppbörd så betalar inte medlem som tillkommer sista 
kvartalet (1/10-31/12) ,medlemsavgift för innevarande år utan för kommande år. 



 

 

Det betyder att det är gratis att bli medlem sista kvartalet om man betalar för 
kommande år. Eftersom avgiften gäller för kommande år kvarhåller förbundet 
medlemmens förbunds- och distriktsavgifter, men betalar ut föreningens del.  
 
Det som avgör om en medlem tillkommit under sista kvartalet är vilken dag 
medlemmen får statusen ”Godkänd ej aktiverad”, d v s dagen för registrering i 
Miriam. Om medlemmen blir ”Godkänd ej aktiverad” 1 oktober eller senare (och 
allra senast 31 december) så har medlemmen tillkommit sista kvartalet.” 

 
Bengt Ahlstrand har lagt in Office-programmet i Expeditionens fasta dator. Han ska 
undersöka om föreningen kan utöka internethastigheten på denna dator eftersom 
datorn är långsam. 
 
De saker som står på det extra bordet i sammanträdesrummet ska slängas. 
Distriktet ska tillfrågas om de ska ha kvar stolar mm eller om de kan slängas. 
 
Nästa möte 
 
Expeditionsgruppens nästa möte äger rum den 31/1 2018 kl 10-12. 
 
Avslutning 
 
Eva Wind tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid anteckningarna    
 
Kersti Jungsbo  Eva Wind 
Mötessekreterare  Mötesordförande 
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