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Anteckningar från möte med Programkommittén 2022-01-24 
 

Närvarande: Lena Billing, Birgitta Gradén, Torsten Hedbom, Stina Karlsson, Kerstin 

Wåghäll och Hanne Hedin. Frånvarande Birgitta Wallman (styrelsens representant)   
 

1. Öppnande 
Hanne hälsade samtliga välkomna. Vi började med en gemensam lunch i 
föreningens lokaler. 

 

2. Genomgång av genomförda aktiviteter sedan föregående möte 2021-10-18 

 
Sedan föregående möte har vi bara haft två medlemsmöten och tre aktiviteter. Vid 
medlemsmötet 2021-11-10 föreläste Marie Felke, överläkare på medicin- och 
hudkliniken om hundraåringar. ”Den ökade medellivslängden är en fantastisk succé 
för samhället. Hon berättade om bakgrunden till att vi blir äldre och äldre och vad 
det betyder för samhället. Folkhälsomyndigheten hade höjd antalet deltagare som 
fick vara med till 100 och vi var drygt det. Föredraget var mycket uppskattat. 
Ansvarig: Stina Karlsson 
    
Nästa medlemsmöte 2021-12-09 firade vi Lucia lite i förtid med Kulturskolans 
Luciatåg. Deltagarantalet hade höjts till 150 och drygt det antalet hade anmäld sig. 
Eftersom vi följde restriktionerna skulle alla visa vaccinationsbevis och vi 
rekommenderade att man använde munskydd. Vi var ca 140 deltagare och 15 i 
kören. Föreningen bjöd på glögg, luciafika med lusselängder och pepparkakor. 
Ansvarig: Hanne Hedin. Torsten Hedbom och Dick Junholm kontrollerade alla 
vaccinationsbevis. Det fungerade bra även om många var ovana. 
 
Aktivitet 2021-11-03 och 2021-11-04 med besök och rundvisning på Rolf Ericsons 
Bils nya anläggning. Det var begränsat antal, så därför hade vi 2 grupper. Besöket 
var mycket intressant och bör upprepas vid ett senare tillfälle, så fler kan få 
möjlighet att gå. Ansvariga var Torsten Hedbom och Kerstin Wåghäll. 
 
Aktivitet 2021-12-15. Var besök i Boutique Affär. Trots, att de även har öppnat en 
herravdelning, var det enbart damer som hade anmäld sig. Der serverades en 
matig macka med dryck samtidigt som en mannekängvisning och en berättelse om 
bakgrunden till butiken.  
 
Två aktiviteter blev inställda. Besök och lunch på Bergslagssalongerna i oktober. 
Man vill avvakta p g a pandemin. Samma gällde studiebesök i Akademibokhandeln 
24 januari. 

 

3. Verksamhetsberättelse för 2021 

 
Kommitténs verksamhetsberättelse för 2021 har lämnats till styrelsen inför 
årsmötet.  
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4.  Ekonomiskt resultat för 2021 och budget för 2022 

 
Kommittén hade en budget på kr 73 000 för 2021. Utfallet blev  kr 34 147,74. Detta 
beror på många inställda arrangemang. För 2022 lades en budget på kr 80 500 
eftersom en del priser har gått upp. Beloppet reducerades till kr 53 000.  

 

5. Verksamhetsplan 2022 

 
En verksamhetsplan har lagts för första hälften av 2022 tom augusti och skickats till 
styrelsen inför årsmötet. 
 

6. Genomgång av planerade möten och aktiviteter under resten av våren 2022. 
Vi avvaktar tills vidare med gemensamma luncher under våren med hoppet att vi 
kan komma igång i slutet på våren. 

 
Medlemsmöte 12 januari: Anders Rosén. Afghanistankommittén. Ansvarig; Stina 

Karlsson. Medhjälpare: Hanne Hedin. Inställt. Flyttat till 20 april 
Aktivitet 24 januari: Besök Akademibokhandeln. Ansvarig: Kerstin Wåghäll: 

Medhjälpare: Torsten Hedbom. Inställt. Kan ev bli senare i vår 

Medlemsmöte 9 februari: Årsmöte. Kören. Fysiskt årsmöte inställt. Mötet 

genomförs per capsulam 
Aktivitet 15 o 17 februari: Besök Dalarnas Museum. Ansvarig Hanne Hedin. 

Medhjälpare: Stina Karlsson. Inställt. Kan ev. bli senare i vår 
Medlemsmöte 9 mars: Pecke Polis. Underhållande föreställning om bedrägeri. 
Ansvarig Hanne Herdin. Medhjälpare Torsten Hedbom 
Aktivitet 15 mars: Besök på hjälpmedel centralen i Borlänge. Rundvisning och 

föredrag. Ansvarig: Birgitta Gradén. Inställt. Flyttas till hösten 
Aktivitet 17 mars: Pubafton i Dalasalen på regementet med underhållning för att fira 
St. Patricks Day. Ansvarig: Torsten Hedbom. Ett arrangement under projektet 
”Tillsammans i Falun” 
Medlemsmöte  20 april: Anders Rosén. Afghanistankommittén. Ansvarig: Stina 
Karlsson. Medhjälpare? 
Aktivitet april: Besök Systembolaget med provning av bubbel eller alkoholfria viner. 

Ansvarig: Kerstin Wåghäll. Medhjälpare? Inställt. Flyttas till hösten 
Medlemsmöte 11 maj: Per-Ola ”Posa” Serenius. Asienresa på motorcykel. Ansvarig: 
Birgitta Gradén. Medhjälp: ? 
Aktivitet 1 juni: Vårutflykt till Villa Herdin: Rundvisning och Lunch (eller fika). 
Ansvarig: Birgitta Gradén. Medhjälp? 
Medlemsmöte 8 juni kl 18: Juniper Bay Enviken. Musikunderhållning Gospelkör. 
Ansvarig Totte Hedbom. Medhjälp: ? 
Juli: 80+ aktivitet  
Medlemsmöte 10 augusti ? 
Aktivitet augusti: Sensommarutflykt till Carl Larssongården. Ansvarig: Kerstin 
Wåghäll. Medhjälp: Hanne Hedin 
 

7. Planering av höstens möten och aktiviteter 
 
 Flyttas till nästa möte. 

 

8. Referat från möte med styrelsen och andra kommittéer 2021-10-25 på 

Carianna 
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Vår kommitté representerades av Birgitta Gradén. Protokollet har inte kommit till 
kommittén, men skickas till kommittémedlemmarna, när vi har fått det. 
 

9. Status för seniorernas hus  
Birgitta Wallman, styrelsens representant var inte närvarande. Vi vet ännu inte när 
vi kan ha våra medlemsmöten i Vallmanssalen. 

 

10. Nästa möte 
Måndag 7 mars kl 14.00 i föreningens lokaler i Stadshotellet 
 

11.  Lena Billing lämnar kommittén och avtackas med blommor för sina insatser under 
åren. 
 
Vid pennan 
 
Hanne Hedin 
 

 
 


