
 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från Expeditionsgruppens möte 2018-11-12 

 

Närvarande: 

 

Eva Wind, ordförande 

Torsten Gudmunds 

Kersti Jungsbo 

Lisbeth Lundin 

Karin Malmgren 

Liselotte Sandberg 

Lisbeth Thunström 

Birgitta Wallman, styrelserepresentant 

 

 

Lisbeth Lundin gratulerades med blommor, kaffe och tårta på sin kommande 80-årsdag. 

 

Lisbeth Thunström meddelade att hon måste sluta i Expeditionskommittén pga synproblem. Hon 

avgår vid årsmötet 2019. 

 

Öppnande 

 

Ewa Wind hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Julstängt 

 

Expedtionen har julstängt fr o m torsdagen den 20 december 2018 t o m måndagen den 7 januari 

2019. Per Börjesson lägger in ett meddelande i mejlen som säger att vi inte kan svara förrän den 8 

januari 2019. 

 

Kontrollera e-postadresser vid reseanmälan 

 

Ingalill Bergvall vill att vi noga kontrollerar att rätt e-postadress anges vid reseanmälan. 

 

Förfallodatum på fakturor 

 

När vi skickar meddelanden om nya fakturor till attestansvariga ska vi ange förfallodatum  i 

meddelandet. 

 

Information om GDPR 
 

Kersti Jungsbo och Torsten Gudmunds informerade om föreningens dokument gällande GDPR. 

Expeditionskommitténs ledamöter ska vara medvetna om vad vi inte får göra: 

 

- inte lämna uppgifter till medlem om annan medlem 

- deltagarlistor från möten, resor mm får inte sparas på expeditionen. Det är endast föreningens 

kassör som får hantera sådana  listor i föreningens bokföring 



- kallelser och deltagarlistor till möten för nya medlemmar får inte sparas på expeditionen (Kersti 

sköter dessa utskick och behöver spara den senaste deltagarlistan för att veta vilka nya medlemmar 

som deltog i det mötet inför nästa inbjudan till möte för nya medlemmar.) 

 

Protokoll från kommittéerna 

 

Protokoll som kommer från kommittéerna ska skrivas ut och sättas i pärm på expeditionen tills 

vidare. Protokoll från styrelsen finns i pärm som förvaras i kassaskåpet. 

 

Medlemsregistret 

 

Torsten Gudmunds och Kersti Jungsbo informerade om det aktuella läget beträffande antal nya 

medlemmar, antal utträdda medlemmar mm. 

 

Schema vt-2019 

 

Eva Wind har noterat expeditionsgruppens arbetspass t o m februari 2019 på utdelat schema. 

 

Anmälningsdagar för nya resor 

 

Vinterresa 20 februari 2019. Anmälningsdag 4 december 2018. 

 

Svansjön 18 mars 2019. Anmälningsdag 30 november 2018. 

 

Ölprovning/middag 19 mars 2019. Anmälningsdag 6 december 2018. 

 

Ane Brun möter Radiokören i Berwaldhallen 13 april 2019. Anmälningsdag 29 november 2018. 

 

Härliga Polen. Anmälningsdag 7 december 2018. 

 

Vin- och sparrisresa 12-20 maj 2019. Anmälan 27 november 2018 till Fjärdingens Resor o Nöjen. 

 

England ä Themsen 10-14 juni 2019. Anmälningsdag 27 november 2018. 

 

Datum för nästa möte 

 

4 februari 2019 kl 10-12. 

 

Avslutning 

 

Eva Wind tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

  

Vid anteckningarna 

 

 

Kersti Jungsbo    Eva Wind 

Mötessekreterare    Mötesordförande 
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