
 

 

Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs sammanträde nr 2-2018. 

Plats: Nybrokyrkan 2018-01-29 kl 13.00-14.30  

Närvarande: Karin Malmgren, Lena Billing, Herbert Carlén. 

  

1. Mötet öppnas av KM 

 

2. SPF jubileum 2019 

Fortsatt diskussion kring jubileet våren 2019. Vi diskuterade kring plats, musik, artister m m. Styrelsen har inte 

lagt någon budget för detta utan vi får presentera olika alternativ med kostnad.   

- Vi räknar med 300 personer vid underhållning och 200 vid maten. 

- Håkan, som ska kontakta artistgruppen Lillbabs-Siw-Annlouise, har ännu inte fått något svar. 

- Stig Linds Little Big band ligger för kontakt. 

- Förslag att Håkan kontaktar Lars Berghagen och Good Harvest, för att få en blandad underhållning. 

- Karin och Lena ska besöka Falu Bowling – Magasinet är uppbokat hela januari-april, Aktivitetshuset 2014 har 

inga lokaler i storlek, Lugnetkyrkan har lokal för detta ändamål med  alkoholfritt alternativ.  

- Herbert träffar kommunen den 12/2 och tar då upp frågan om vi kan hyra Wallmanssalongen i g:a 

Stadshotellet. Där finns två stora salar som skulle passa oss. 

- Ev kan evenemanget läggas under maj månad om det är svårt att få tag i lämplig lokal mars-april. 

 

Föreslogs att vi inväntar Håkans och Herberts svar innan vi går vidare. 

 

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

Beslöts, efter genomgång av offerter, att Lena bokar buss hos YTS Borlänge till Visthusboden Stora Skedvi med 

lunch den 13 juni. Max 50 personer, min 30 personer. Detta ska in både i Medlemsnytt 1 och 2. 

1 augusti Kräftskiva på Aspeboda Golf. Samma upplägg som tidigare år. Håkan tar kontakt och lämnar 

underlag till Karin före 3 maj. 

8 augusti Medlemsmöte Program 20/20 med Örjan Bergeå. Hanne tar kontakt och lämnar underlag till Karin 

före 3 maj. 

 

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

 

4. Nästa möte inför Medlemsnytt nr 3, manusstopp 9/8, utgivning v35. 

Preliminärt vecka 16-17, 16-27 maj. Karin kontaktar berörda om datum. 

 

5. Vid pennan  

Karin Malmgren 


