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Anteckningar från möte med Programkommittén 2021-03-29 
 

Närvarande: Lena Billing, Birgitta Gradén, Torsten Hedbom, Kerstin Wåghäll och Hanne 

Hedin. Stina Karlsson deltog via Facetime. Frånvarande: Birgitta Wallman, styrelsens 
representant. 

1. Öppnande 
Hanne hälsade samtliga välkomna 

 

2. Presentation av medlemmarna 
Vi välkomnade en ny medlem i programkommittén, Torsten Hedbom och gjorde en 
kort presentation av alla. 
 

3. Genomgång av genomförda aktiviteter sedan föregående möte 20210126 
P gr a pandemin har alla aktiviteter som innebär fysiska möten fått ställas in. Det 
har inte heller varit möjligt att arrangera medlemsmöten. Som ersättning har 
planerade föredrag spelats in digitalt med hjälp av vuxenskolan. Föredragen har 
därefter lagts ut på vår hemsida och avisering har gått ut med gruppmail. I januari 
var det Mats Neubauer, som berättade sanna och osannolika historier från Dalarna. 
Februari var det årsmöte. I mars berättade Daniels Sven Olsson om Gustav Vasas 
äventyr i Dalarna, som ledde fram till att han så småningom valdes till kung. Båda 
föredragen har laddats ned flera hundra gånger.  
 

4. Planering av kommande medlemsmöten och aktiviteter för resten av våren 

och hösten 2021 
Inga fysiska möten kan äga rum för resten av våren. Alla aktiviteter ställs därför in. 
Medlemsmöten fortsätter digitalt. April månads föredrag blir Valbona Shala med 
temat: Kulturella skillnader- möjlighet eller hinder. Det planeras att lägga ut 
föredraget på hemsidan 14.4 när vi skulle ha haft vårt ordinarie medlemsmöte. 
Vi planerar för digitala möten i maj och juni också. Diskuterar potentiella 
föredragshållare. Stina och Hanne kontaktar dessa. 
Vi tror inte, att vi kan ha den årliga utflykten för 80+ i slutet av juli, men bör planera 
för det i alla fall om restriktionerna skulle lätta. 
Däremot blir det inga gemensamma luncher under resten av våren. Den planerade 
utflykten till Rankhyttan med Gustav Vasa tema och lunch i maj, flyttas till slutet av 
augusti. 
Vi går igenom tidigare planerade aktiviteter och medlemsmöten som har ställds in 
och lägger in dem till hösten med förhoppning om att de kommer att kunna 
genomföras. Hanne gör en preliminär sammanställning och skickar ut till 
kommitténs medlemmar för godkännande och kontakt med föredragshållare och 
bokning av aktiviteter.  
Birgitta Wallman är tyvärr inte med så vi kan inte få information om hur långt man 
har kommit med lokalerna i Wallmanssalen och när medlemsmöten kommer att 
kunna hållas där. 
 

5. Nästa möte 
Onsdagen 28 april kl 10 i föreningens lokaler i Stadshotellet 

 
Vid pennan  Hanne Hedin 


