
Expeditionsgrupens möte 2016-02-08

Närvarande:

Ewa Wind, ordförande
Birgitta Eriksson
Kersti Jungsbo
Lisbeth Lundin
Liselotte Sandberg
Lisbeth Thunström

Öppnande

Ewa Wind öppnade mötet.

Rutiner vid webbanmälningar

Anmälningar till resor och studiebesök ska göras tidigast den första anmälningsdagen via 
egen dator eller till expeditionen. Möte med resekommittén (Ingalill Bergvall) om 
anmälningsregler för reseledarna önskvärt.

Medlem får anmäla sig själv och ytterligare högst tre medlemmar till studiebesök och 
resor.

Återbud till resor och studiebesök ska göras direkt till den ansvarige 
reseledaren/anordnaren. 

Vid samtal till expeditionen ska vi hänvisa till den ansvariges telefonnummer eller e-
postadress.

Boka in dagar för instruktion om webbanmälningar

Expeditionen ska erbjuda medlemmar som har dator att komma till expeditionen för att få 
instruktion om hur man gör webbanmälan till resor och studiebesök. Kersti ska skicka ut ett 
gruppmejl om detta. 

Den 25 februari kl 10-12.00 bemannar Eva Wind och Lisbeth Thunström expeditionen och 
den 3 mars kl 10-12.00 är Birgitta Eriksson på expeditionen och Kersti Jungsbo visar hur en 
webbanmälan går till.

Rutiner vid utskick av värvningsbrev

I samband med utgivande av MedlemsNytt fyra gånger per år ska värvningsbrev, 
MedlemsNytt och broschyr om anmälan om medlemsskap skickas ut. Kersti får texten till 



värvningsbrevet från ordföranden. Kersti eller Liselotte Sandberg tar ut adresslistor i 
postnummerordning  på personer som fyller 65 år ur medlemsregistret, kopierar på 
adressetiketter och sätter dessa på kuvert. Britt-Marie Tägt ansvarar för att brevduvorna 
lämnar ut de kuvert de kan och att resterande kuvert lämnas till posten. Kuverten ska fyllas 
med sitt material samma dag som de nya MedlemsNytt kommer till expeditionen och då 
behöver vi vara minst tre personer som hjälps åt att fylla kuverten. Datum för detta under 
2016 är:

fredag den 26 februari, fredag 20 maj, fredag 26 augusti och fredag 18 november.

Bemanning vid resesläpp

Alla nya resor, 6 st,  har första anmälningsdag i mars. 

Bemanning på expeditionen:

8 mars Opera i Vattnäs:  Liselotte Sandberg och Birgitta Eriksson
10 mars Furusundsvandring: Eva Wind och Kersti Jungsbo
11 mars Björn Skifs på Göta Lejon i Stockholm: Eva Wind och Liselotte Sandberg
15 mars Fantomen på Operan i Stockholm: Liselotte Sandberg och Lisbeth Lundin
17 mars Nostalgitur i Bergslagen: Lisbeth Thunström och Kersti Jungsbo
22 mars Hemlig resa: Birgitta Eriksson och Liselotte Sandberg

Uppgifter på personer som vill bli medlemmar

Expeditionen ska ta alla uppgifter på personer som ringer eller mejlar till expeditionen och 
vill bli medlemmar; namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och 
meddela Torsten Gudmunds via mejl och även lägga en lapp i Torstens brevlåda på 
expeditionen.

Lästa och avklarade mejl ska tas bort  från Inkorgen i mejlprogrammet.

Övriga frågor

Lappar med lösenord ska förvaras i låda, inte ligga framme. Nyckel till kassaskåpet förvaras 
som tidigare.

Nästa möte

Expeditionsgruppen träffas nästa gång den 2 maj kl 10-12.00 på expeditionen.

Avslutning

Ewa tackade de närvarande och avslutade mötet.



Vid anteckningarna

Kersti Jungsbo                                                           Ewa Wind
Mötessekreterare                                                     Mötesordförande


