
 

Minnesanteckningar från Expeditionsgrupens möte 2016-05-02 

 

Närvarande: 

Ewa Wind, ordförande 

Torsten Gudmunds 
Kersti Jungsbo 
Lisbeth Lundin 
Liselotte Sandberg 
Lisbeth Thunström 
Birgitta Wallman, styrelsens representant 
 
Öppnande 
 
Ewa Windh hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
Expeditionens öppettider under sommaren 2016 
 
Expeditionen är öppen tisdagar i veckorna 25 (tisdagen den 21 juni)  t o m 31 (tisdagen den 2 
augusti). Eva meddelar Margareta Nissby. 
 
Vanliga öppettider tisdag, torsdag och fredag fr o m 9 augusti.  
 
Datum för resesläpp. Bemanning på expeditionen  
 

31 maj; Let´s dance i Leksand (Lisbeth Thunström och Eva Wind) 

3 juni; Utställning i Borlänge (Lisbeth Lundin och Lisbeth Thunström) 

7 juni; Wasamuséet och Waldemarsudde (Liselotte Sandberg och Birgitta Eriksson) 

9 juni; Författarresa på Rosella (Eva Wind och Kersti Jungsbo) 

10 juni; I Martin Luthers fotspår (Lisbeth Lundin och Liselotte Sandberg) 

 
Bemanning på expeditionen följande dagar: 14 juni Liselotte Sandberg, 17 juni Lisbeth 
Lundin, 28 juni Eva Wind, 5 juli Lisbeth Thunström. 
 
Mötesdagar hösten 2016 
 
Onsdag 10 augusti kl 10.00 med efterföljande lunch 
Måndag 31 oktober kl 10.00 
 
Utskrift och utskick av reseinformation  
 
Vi ska skriva ut och skicka brev till de medlemmar som anmält sig till resa/aktivitet och 
använt SPFs e-postadress. Viktigt att de får uppgifter om anmälningsnummer och betalning. 
 



Gruppmejl till icke-medlemmar 
 
Det går inte att skicka gruppmejl till personer som inte är medlemmar och registrerade i 
medlemsregistret. 
 
Fakturor för attest 
 
Expeditionen ska meddela attestansvarig person när faktura kommer till expeditionen.  
För närvarande har vi inaktuella uppgifter på vilka kommittéansvariga som har attesträtt.  
 
Lunch för expeditionspersonalen 
 
Efter mötet 10 augusti äter vi gemensam lunch. 
 
Övriga frågor 
 
1. Torsten Gudmunds berättade att många medlemmar fått påminnelse från förbundet om 
att de inte betalat avgiften för 2016 trots att de gjort det. Information om att dessa 
påminnelser ska slängas finns på vår webbsida och i gruppmejl.  
 
Förbundet centralt har inte kommit med besked om hur det ligger till med det nya 
medlemsregistret. Det är problem att reda ut vilka som betalat.  
 
Problem med nya medlemmar; hur fungerar samordningen med Skandia? 
 
2. Birgitta Wallman berättade att vissa medlemmar inte får MedlemsNytt utdelat på grund 
av dörrkoder och låsta dörrar. Birgitta ska kontakta Britt-Marie Tägt angående detta. 
 
Avslutning 
 
Ewa tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Kersti Jungsbo                                                           Ewa Wind 
Mötessekreterare                                                     Mötesordförande 
 


