
 

 

Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs sammanträde nr 1-2018. 

Plats: Nybrokyrkan 2018-01-15 kl 13.30-15.00  

Närvarande: Karin Malmgren (KM), Håkan Romlin (HR), Lena Billing (LB), Herbert Carlén (HC) 

  

1. Mötet öppnas av KM 

 

2. SPF jubileum 2019 

Frågan detta möte var främst jubileet 2019. Vi diskuterade kring plats, musik, artister m m. Styrelsen har inte 

lagt någon budget för detta utan vi får presentera olika alternativ med priser. Svårt att sätta hur många 

personer som kommer på jubileet men vi räknar på 2-300 personer.  

- Håkan tog på sig att kontakta artistgruppen Lillbabs-Siw-Annlouise och Stig Linds Little Big band 

- Karin och Lena kollar lokal – Magasinet, 2014 m fl. Beroende på lokal får vi troligen begränsa antalet 

deltagare. 

 

3. Vinterns program 

a. 10 januari Jon Norberg berättade om sitt radioliv, musikquiz. 100 medlemmar kom. 

b. 17 januari besök hos Jimmy Birklin, Svenska Skidspelen, som berättade om sitt liv och som VD på och om 

Svenska Skidspelen. 12 medlemmar kom. 

c. 14 februari Årsmöte med sång av SPF Kören 

d. 28 februari Athena Nordic, besök med rundvandring, anmälan börjar 30/1. 

e. 14 mars Kontanthantering i glesbygd, Michael Persson, Länsstyrelsen 

f. 28 mars Gruvmuseet information och guidning i nya avdelningen, anmälan börjar 27/2. 

 

4. Vårens program – Medlemsnytt nr 1, manusstopp 1/2 2018, utgivning v9. 

a. 14 mars Kontanthantering i glesbygd, Michael Persson, Länsstyrelsen, KM (klar) 

b. 28 mars Gruvmuseet information och guidning i nya avdelningen, HH (klar) 

c. 11 april Vårmodet med Rut & Knut, KM (klar) 

d. 18 april Ambulanssjukvården, HH (klar) 

e. 9 maj Christer Gruhs, KW. Info nya medlemmar. (klar) 

f. 22 maj Besök på Silverhyttan, HH (klar) 

 

5. Sommarens program – Medlemsnytt nr 2, manusstopp 3/5, utgivning v21. 

Lena har fått offert från Visthusboden Stora Skedvi med lunch den 13 juni, inväntar offerter från bussbolag. 

Aktiviteten kommer med i Medlemsnytt nr 1. 

 

Det är fritt fram att boka in aktiviteter för resterande del av året, när något dyker upp. 

 

6. Nästa möte. 

Någon gång i mitten av april. 

 

7. Vid pennan  

Karin Malmgren 


