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 Pia Ekblom och Ann Rungård hade tyvärr inte möjlighet att vara med 

 

Vår budget uppgår till 16 000 kr för 2018 och eftersom vi bara kommer att utnyttja en liten del 

av den, bestämde vi att erbjuda våra cirklar möjlighet att förstärka resp studieplan och söka 

extra medel från budgeten. En skrivelse har gått ut till cirkelledarna, se bilaga. 

Skrivarcirkeln ”Skriv ditt liv” behöver 9 deltagare för att gå ihop, det finns 7 personer anmälda. 

Enligt Gunilla är redan 7 för många, så därför täcker vi kostnaden för de återstående 2 ur vår 

budget (såvida inte 2 personer till anmäler sig).  

 

”Bio tillsammans” har fått en ledare efter Karin B nämligen Inger Söderlund.  Samtalen efter 

bion sker i studiecirkelform, Lovisa och Inger gör den praktiska planeringen. 

 

”Vi sjunger tillsammans” har ingen ledare och det är svårt att få någon att engagera sig när det 

gäller att ”bara” sjunga, inte utveckla en variant av kör. Marianne kontaktar Linnea Rolfsdotter, 

gruppen finns redan. 

 

Aktuella cirklar/kurser som saknar deltagare eller är särskilt angelägna, går ut till medlemmarna 

via gruppmail. Vi anser inte att de behöver finnas under ”huvudnyheter” på webben (förfrågan 

från Bosse B). Till kurser där vi saknar cirkelledare, gör man en intresseanmälan och det händer 

relativt ofta att folk glömmer. Därför är det svårt att söka ledare via gruppmail – det går inte 

riktigt hand i hand. 

Vi behöver fler ledare till Linedance och fler deltagare till Digital vårdcentral! 

Det kommer att bli lättare att anmäla sig till cirklar via Vuxenskolans web, mer info kommer. 

 

Cirklar / kurser / föreläsningar för vidare planering: 

- Vardagsjuridik för pensionärer, Lovisa kollar med Leif Solum, Borlänge 

- Ekonomi för den som vill leva gott och sova gott (medlemsmöte 14/11 om arv) 

- Amatörteatergrupp, Lovisa kollar med  Solveig Hannersjö 

- Hälsodanser / friskvårdsdans / seniordans 

- Matlagning, varierad mat, vardagsmat 

- Läkemedel och fallolyckor, existensiell hälsa 

- Självförsvar, en ev ledare Claes Andersson, göra ett utkast, vad händer i nära relationer 

Vi kommer att bjuda in SPF Svärdsjö/Enviken att delta i våra kurser på samma villkor som SPF 

Faluns medlemmar.  Elsa ringer Gunilla (ordf) eller Helena (studie). Gunilla påminner om 

föreläsningen i Enviken 18/10: Åldrandet och minnet. 

Lovisa delade ut en lista över startade, planerade och möjliga cirklar, 32 stycken! Se bilaga 

Vid pennan Elsa  Nästa möte den 25 oktober kl 10.00 på Vuxenskolan 


