
Möte med studiekommittén 18 03 12: 

Närvarande: Marianne, Pia, Anne-Marie, Elsa och Lovisa VS 

Återkommande ämnen de senaste två mötena 19 okt -17 och 15 jan -18 

- Källkritik, diskussion om källkritik, nytt ämne vid bägge tillfällena 

- Digitala vårdcentraler, föreläsning 

- Säkrare vardag, råd om att undvika faror i vardagen 

- Balansera mera, träning i balans 

- Falugrafikerna, föreläsning 

- Etnolog Helena Kåks, kvinnohistoria 

- Det naturliga åldrandet, föreläsning av läkare 

- Sociala medier, fördelar och nackdelar 

- Diktafton i ord och ton, ev starta ett berättarkafé 

Det som hänt med ovanstående förslag efter den 15 januari: 

Källkritik: viktigt med tanke på fake news, inget tillfälle spikat 

Digitala vårdcentraler: inte hittat någon bra föreläsare, finns en sjuksköterska i Rättvik? Lovisa kollar 

Det naturliga åldrandet: hälsoföreläsningar inom dessa tre ämnen i höst 

Säkrare vardag 

Balansera mera: grupper igång med ledare 

 

Falugrafikerna: inga kontakter ännu men Lovisa gör detta via museet 

Etnolog: Helena Kåks / Anne Götlind, Lovisa gör efterforskningar 

Sociala medier: VS/Lovisa kommer att ha information den 5 och 18 april rr FB och hur man visar den egna 

föreningen i sociala medier 

Diktafton: kanske göra en cirkel/kurs i lyssna och läsa motsv bokcirkel höstämne 

Nya initiativ 

”Orden gror” på initiativ av VS där SPF medverkar med Beth Meurling. Författarbesök vid fyra tillfällen i vår 

på Stadsbiblioteket i syfte att få lust- och vägledning för att kanske vilja skriva något själv. 

Deckarakademi – motsvarande bokcirkel men med enbart deckare som ämne 

Teknikakademi – något som ev intresserar män, Lovisa kollar med Per Börjesson 

Italienska – Marianne och Elsa kollar med ev ledare 

Skrivarcirkel – efter författarbesöken ”orden gror” kanske det finns intresse 

Annat 

Se till att 16 000 i budget kommer till nytta i kommittén! Spontana aktiviteter! 83 kurser var erbjudna 2017 

och 41 genomförda. Målet på 50 erbjudna kurser väl uppnått!! 


