
 

 

Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs sammanträde nr 4-2018. 

Tisdagen den 2 maj 2018 på SPF kansli, Falun  

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

(KW), Birgitta Wallman (BiW) och Margareta Haglund (MH), ev ny gruppmedlem samt Bo 

Wickberg (BoW) 

  

1. Mötet öppnades av KM 

 

2. SPF jubileum 4 maj 2019. 

Offerter från Dalasalen, Grand, Magasinet och SMAK diskuterades. Efter diskussion kommer 

vi att till styrelsen förorda Dalasalen. 

Budget: Välkomstdrink, förrätt, varmrätt ,  kaffe&kaka 550:- pp 

 Ljus&ljud 24 000:- 

 Underhållning Kopparhats 10 000:- 

 Gästartist Peter Carlsson 15 000:- 

 Dansmusik Stig Lindhs 10 000:-  

 

BoW föreslog en aktivitet ca 90 minuter  på eftermiddagen i Högskolans bibliotek för de 

medlemmar som kanske inte går på kvällen men ändå vill fira jubileet. Servering något att 

dricka. Kollar tillgänglighet. På anmälan till jubileet bör båda aktiviteterna finnas. 

 

Förslag: 

- Anders Sätterberg skriver till förbundet om sponsring. 

- Förslag på sponsorer: Diös, HMB, Kopparstaden, Masmästaren, Affärsfastigheter, Skandia, 

Dalarnas 

- Förbundsordföranden Eva Eriksson och  daladistriktets Lennart Nilsson bjuds in till kvällen. 

- Ordföranden i övriga distriktets SPF bjuds in. 

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

- Program med inbjudan till medlemmarna ska vara klart till Medlems Nytt 1 2019 – Våren 

 

3. Medlemsmöten 

Christer Gruhs ringde under mötet och meddelade att han inte kan ställa upp den 9 maj. 

Föreslog att vi kontaktar Roland Engvall som berättar om kändisar på Faluns kyrkogårdar. 

KW har kontakten. 

KM kontaktar Info och Bo Bävertoft om ändring på webben. HH, LB och KM är med den 9/5. 

 

4. Hur utöka arbetsgruppen 

Margareta Haglund från Falun har anmält sig som intresserad av att gå med i 

Programgruppen. Hon var inbjuden och deltog i detta möte. Därmed tas uppropet på 

webben bort. 

 

 



 

 

 

5. Genomförda aktiviteter 2018-1 Våren 

11 april Rut&Knut visar vårmode. 120 personer kom 

18 april besök på Ambulanssjukvården Falu Lasarett. 30 personer kom som delades upp i 2 

grupper och fick mycket bra information. 

 

6. Kommande aktiviteter 2018-1 Våren 

9 maj Roland Engvall om kändisar på Faluns kyrkogårdar (Christer Gruhs inställt) samt 

information till nya medlemmar (KW) 

22 maj besök på Silverhyttan, hittills ca 25 anmälda (HH) 

13 juni vårlunch Skedvibröd, hittills ca 15 anmälda (LB) 

 

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

Kräftskivan på Aspeboda Golfklubb. Efter kontakt med golfklubb, buss och musik beslutades 

att höja anmälningsavgiften från 300 till 350 kronor, för att vi inte ska gå med minus. I övrigt 

är allt ordnat. Annons inlämnad till infogruppen. 

 

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

12 september Göran Carlsson om den nya regionen(KW) (reserv Christer Gruhs) 

V 38-39 Besök på Dalarnas Tidningar (KW), datum kommer i mitten av maj 

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

V 42-43 Aktivitet med besök på Residenset (HH) ej klart 

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

14 november Medlemsmöte med information för nya medlemmar.  Torbjörn Frank, LRF 

konsult. Testamente, generationsskifte (KW) 

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

12 december Medlemsmöte med Lucia kl 16.00 (KM)  

 

9. Nästa möte  

Onsdagen den 22 maj i Röda rummet SPF lokalen. 

 

Vid pennan  

Karin Malmgren 


