
 

 

 

 

Minnesanteckningar  från Expeditionskommitténs  möte 2016-10-31 

 

Närvarande: 

Eva Wind, ordförande 
Torsten Gudmunds 
Kersti Jungsbo 
Lisbeth Lundin 
Liselotte Sandberg 
Lisbeth Thunström 
 
 
Lars-Erik Ejeborg och Margareta Nissby fotograferade medlemmarna i 
Expeditionskommittén. Fotot ska publiceras i MedlemsNytt och på föreningens 
webbsida. 
 
Öppnande 
 
Ewa Wind hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
Julstängt  på expeditionen 
 
Expeditionen är stängd  fr o m 21 december 2016 t o m 9 januari 2017. 
 
Ny medarbetare på expeditionen 
 
Karin Malmgren är intresserad av att bli medlem i Expeditionskommittén  fr o m 
januari 2017.  Beslutades att välkomna henne till Expeditionskommittén. 
 
Ansvar för utskick av inbjudan till möte för nya medlemmar två gånger per år 
 
På verksamhetskonferensen i oktober 2016 fanns förslag om att bilda en grupp  för 
medlemsvård.Det finns ett visst missnöje bland nya medlemmar när det gäller hur 
de bemöts och tas om hand. 
 
Ett annat förslag var att Expeditionskommittén ska ansvara för att skicka ut 
inbjudan till möte för nya medlemmar två gånger per år.  
 
Bemanning vid resesläpp  under november-december  2016 
 
4 november: Röros vintermarknad 20-23 februari 2017:  Eva Wind 
29 november: Nyårskonsert i Västerås 18 januari 2017: Kersti Jungsbo/Liselotte 
Sandberg 
8 december: Antikmässa i Stockholm 16 februari 2017: Kersti Jungsbo/Lisbeth 
Thunström 
9 december: Gävle nästa 30 mars 2017: Liselotte Sandberg 
13 december: Mässa Nordiska Trädgårdar 6 april 2017: Lisbeth Lundin/Lisbeth 
Thunström 
15 december:  Vaxholm 25 april 2017: Eva Wind/Lisbeth Thunström 
16 december: Skogskyrkogården, Stockholm 18 maj 2017: Liselotte Sandberg 
 
 



 

 

Rensa pärmar och mappar. Handbok, arkiv 
 
Dag för detta bestäms senare. 
  
Minnesanteckningar  från kommittéerna som kommer  via mejl 
 
Minnesanteckningar ska skrivas ut och sparas i pärmar på expeditionen. 
 
Övriga frågor 
 
Torsten Gudmunds ska skriva en befattningsbeskrivning för uppdraget som 
medlemsregisteransvarig. 
 
Torsten informerade om att under perioden 10 nobember – 1 december 2016 
kommer vi inte in i vårt nuvarande medlemsregister pga byte till nytt 
medlemsregister kallat MiRiAm.  Kommittéernas verksamhetsansvariga  ska få 
information om om att under den perioden går det inte att ta ut några listor eller 
att göra sökningar i medlemsregistret. Det går inte heller att skicka gruppmejl då. 
 
De medlemmar som står på intresselistan ska få utskick i samband med utskick av 
MedlemsNytt nr 4. Torsten lämnar kuverten till Britt-Marie Tägt och Ingalill Holm 
den 18 nobember.  
 
Fakturor för porton inkl porton för utskick av MedlemsNytt och brev för att 
rekrytera nya medlemmar attesteras av Eva Wind i Expedtionskommittén och 
bokförs på Expeditionskommittén.  
 
Liselotte Sandberg tog upp en idé om att Studiekommittén kan fråga 
Studieförbundet Vuxenskolan om SPF Seniorerna Falun kan ha träffar för 
medlemmar i deras lokaler.   
Föreningens lokaler räcker inte till för att ta emot medlemmar som vill träffas och 
prata och fika tillsammans. 
 
Nästa möte  
 
Expeditionskommitténs nästa möte äger rum 30 januari 2017. 
 
Avslutning 
 
Eva tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Kersti Jungsbo                                                           Eva Wind 
Mötessekreterare                                                     Mötesordförande 
 


