
 

 

Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs sammanträde nr 3-2018. 

Tisdagen den 3 april 2018 på SPF kansli, Falun  

Närvarande: Karin Malmgren (KM), Lena Billing (LB), Hanne Hedin (HH), Kerstin Wåghäll (KW) och Birgitta 

Wallman (BW), styrelsen. 

  

1. Mötet öppnas av KM 

 

2. SPF jubileum 4 maj 2019. 

Diskussion kring jubileet våren 2019. Birgitta presenterade en projektplan varifrån vi beslutade att: 

- beräkna kostnader för 300-350 personer. 

- ta in offerter för  lokal och menyförslag, (fördrink, förrätt, varmrätt, kaffe)  från Dalasalen (HH), Grand Hotel 

(KW), Magasinet (BW). Inga starkvaror ska ingå i entrépriset. De ska kunna köpas på plats. 

- ta in offerter för underhållning från i 1:a hand Peter Carlsson (HH), Janne Åström (BW) 

- ta in offert för musik från Stig Lindhs (KM) 

- kontakta Maria Bjerneby Häll om fotografering under jubileet (KM) 

- kontakta Anders Runström om ev extern sponsring (BW) 

- annons i Dalarnas Tidningar ska in i slutet av april 2019 (KM) 

- program med inbjudan till medlemmarna ska vara klart till MedlemsNytt 1 2019 – Våren 

 

3. Bemanning på medlemsmötena 

Vi måste vara minst 2 personer från kommittén på varje månadsmöte för att ”klicka” besökarna, ta emot gäst, 

nya medlemmar samt göra iordning salen m m. Karin beräknar vara med på samtliga möten, alla 4 den 11/4 

och Hanne, Lena och Karin den 9/5. 

 

4. Nya medlemmar 

Har fått frågor tidigare från nya medlemmar hur man gör på Nybrokyrkan. Vi borde kanske ha en info skylt om 

var de nya kan vända sig när det kommer till våra medlemsmöten. Samtliga tänker över saken. 

 

5. Hur utöka arbetsgruppen 

Information ligger ute på hemsidan och på Face Book om att vi söker person/er som är intresserade av att ingå 

i vår programgrupp. Ett svar har inkommit och Karin kontaktar personen. 

 

6. Tidigare aktiviteter 2017-4 Vinter 

Under januari-mars har följande avverkats. 

10 januari 100 besökare. Jon Norberg, fick höra Jon berätta om sin radiohistoria och vi fick svara på Quiz-frågor. 

17 januari 14 deltagare. Jimmy Birklin, VD/CEO Svenska Skidspelen informerade oss om organisationen och 

framtida tävlingar 

14 februari 120 deltagare. Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och parentation. Kören sjöng. 

28 februari 16 deltagare. Rundvandring på Atena Nordic med information om företaget som utvecklar, 

producerar, marknadsför och säljer produkter för människor med olika särskilda behov. 

14 mars 32 deltagare. Michael Persson, Enheten för landsbygd och tillväxt, Länsstyrelsen föreläste om 

kontanthanering nu och i framtiden. 

28 mars 22 deltagare. Guidning i det nya, fina och mycket intressanta Gruvmuseet och dess nya avdelning med 

"interaktiv utställning". 

 

7. Kommande aktiviteter 2018-1 Våren 

11 april Rut&Knut visar vårmode (KM) 

18 april besök på Ambulanssjukvården Falu Lasarett. Över 30 personer är anmälda och enligt HH kan samtliga 

tas emot för visning. HH är bortrest så KM håller i besöket. 

9 maj Christer Gruhs kåserar samt information till våra nya medlemmar (KW) 



 
22 maj besök på Silverhyttan, anmälan fr o m 10 april (HH) 

13 juni vårlunch Skedvibröd, anmälan fr o m 24 april (LB) 

 

7. 2018-2 Sommar manusstopp 3/5, utgivning v21 

1 augusti har Håkan tidigare bokat in den återkommande kräftskivan på Aspeboda Golfklubb. Nu när Håkan 

avslutat sin medverkan i programgruppen kontaktar HH Jocke på Aspeboda Golfklubb, KW kontaktar Mellbergs 

Buss och KM Stig Allans och hör vad som överenskommits. Avrapportering på nästa möte 2 maj. 

 

8. 2018-3 Hösten, manusstopp 9/8, utgivning v35 

12 september Medlemsmöte om region-sammanslagningen alternativt Birgitta Sandströms bok om Emma  

Zorn (KW) 

V 38-39 Aktivitet besök på Transportstyrelsen alternativt Dalarnas Tidningar (KW) 

10 oktober Medlemsmöte Rut & Knut visar höstmodet. Redan bokat (KM) 

V 42-43 Aktivitet med besök på Residenset (HH) alternativt Arkivcentrum (KM) 

24-25 oktober håller vi i 60+ mässan (KM) 

14 november Medlemsmöte med information för nya medlemmar.  Clas Yngström (LB) alternativt Håkan Olsén 

(KM) 

V 47-48 Bishops med Quiz den 27/11 (HH) 

12 december Medlemsmöte med Lucia kl 16.00 (KM)  

 

9. Nästa möte  

Onsdagen den 2 maj med lunch kl 13.00 på restaurang Hong Kong, Slaggatan/Magasinsgatan därefter möte på 

SPF. 

 

Vid pennan  

Karin Malmgren 


