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Vi har fått förfrågningar från fem cirklar/grupper som begärt stöd från kommittén för att kunna 

utveckla grupperna på olika sätt och vi har beviljat följande: 

- Guldkanten för hyra och guidning på Bergalid 1000 kr 

- Rytm och rörelse för instruktion och inspiration av Åsa Åström, balettakademin 5000 kr 

- Vi virkar, stickar, syr och handarbetscirkel för besök hos Wåhlstedts, Dala-Floda 2000 kr 

- Spanska, 3 grupper för film och hyra 1000 kr 

- Linedance för besök i Säterdalen, inspiration för nya ledare 1000 kr 

Elsa ringer ledarna för att informera om fakturahantering och för att få en tydlig, skriftlig 

ansökan utöver den vi fått via mail och samtal. 

Enligt besked från Holger (ekonomiansvarig) har vi förbrukat 5 804 kr av budgetens 16 000 kr 

(som var fördelade i kostnadsersättning 2000 kr, oprövade kurser mm 12000 kr och egen 

fortbildning 2000 Kr). För 2019 kommer vi att begära 20 000 kr som vi fördelar i kostn ers 3000 

kr, kurs- och utvecklingsprogram 15000 kr och egen fortbildning 2000 kr. Med hjälp av Lovisa 

för statistik mm färdigställer Elsa verksamhetsberättelse och –plan inkl budget. 

Vi gick igenom kursutbudet som är aktuellt för publicering i medlemsbladet med manusstopp 1 

november. Lovisa meddelar redaktionen innan utsatt datum. Några cirklar utgår och vissa 

tillkommer som: 

- Lunch tillsammans för ytterligare en grupp 

- Deckarakademi eller motsv bokcirkel med roligare namn 

- Släktforskning med DNA forskning 

- A cup of coffee, read and talk, engelska på ett litet annorlunda sätt 

- Självförsvar 

- Vi sjunger tillsammans, gitarrspel – Lovisa ringer ledare (Mariannes kontakt har tyvärr 

sagt nej, åtminstone för tillfället) 

Vi pratade om andra cirklar som är intressanta och där vi ev kan finna ledare: 

Juridik, arbeta med silverlera, ”en känsla av sammanhang” som kan innefatta viktiga områden 

som läkemedel, kost och ensamhet som SPF centralt rekommenderar att vi arbetar med. Nästa 

år måste vi också hitta bra och begripligt material inom temat klimat. 

Vi vill också ha ett närmare samarbete med Resekommittén för att kunna arbeta med 

begreppet ”läs och res”, t ex inför resan till Oberammergau eller till Polen, Lofoten, London. 

Elsa ringer till Elsie för att efterhöra intresse från deras sida. 

Vi  bestämde att nästa möte blir torsdag den 13 december kl 10.00 på Vuxenskolan. 

Vid pennan Elsa 


