
  

 1 

    

 

 

Anteckningar från möte med Programkommittén 2022-06-14 
 
Närvarande: Birgitta Gradén, Torsten Hedbom, Stina Karlsson, Kerstin Wåghäll och 
Hanne Hedin. Adjungerat Per Börjesson och Inga-Lill Jonsson. Frånvarande Birgitta 
Wallman (styrelsens representant)   
 

1. Öppnande 
Hanne hälsade samtliga välkomna. 

 
2. Presentation av eventuell ny medlem i kommittén 

Efter mötet för nya medlemmar 2022-04-27 hörde en ny medlem Inga-Lill Jonsson 
av sig och var eventuell intresserat av att jobba i vår kommitté. Hon bjöds in till detta 
kommittémöte och presenterade sig själv. Hon har bl.a. varit med att arrangera fram 
för allt hantverksmässor och har idéer om studiebesök hos olika hantverkare. 
Möjligtvis passar det bättre i resekommittén eftersom en del mål ligger utanför 
kommunen. Inga-Lill skall fundera och återkomma till oss. 

 
3. Information och träff med Per Börjesson 

Per Börjesson besökte kommittén och berättade om Informationskommitténs 
arbete. Han är den som göra våra anmälningsblanketter på webben. Han 
sammanställer listorna och skickar till den ansvariga. Han samarbetar med Bo 
Bävertoft om hemsidan och Facebook sidan. Margreth Lindgren ansvarar för 
gruppmailen. När vi har information som behöver komma ut, är det enklaste att 
maila det till alla tre, så fördelar de ansvaret mellan sig. Margareta Nissby ansvarar 
för det som skall in i medlemsnytt. Utöver det finns det i gruppen flera som skriver 
referat från våra aktiviteter och möten. 

 
4. Genomgång av genomförda aktiviteter sedan föregående möte 2021-04-25 

. 
  
Medlemsmöte 11 maj. Per-Ola ”Posa” Serenius berättade om en Asienresa på 
motorcykel. Något som speciellt uppskattades av våra manliga medlemmar. 89 
deltagare. 
 
Aktivitet 24 och 25 maj. Besök på Dalarnas Museum med en rundvisning av en 
fantastisk guide Johanna Nyström som mycket kunnigt och levande tog oss genom 
samlingarna. Vissa delar var nya även för oss som har varit där tidigare. 19 och 15 
deltagare. 
 
Aktivitet 1 juni. Vårutflykt till Villa Herdin på Främby Udde. 3 grupper guidades runt i 
villan och fick höra om den intressanta historien. Därefter var det gemensam fika på 
glasverandan. 18 deltagare. 
 
Medlemsmöte 8 juni. På sista medlemsmötet innan sommaren avslutade vi med 
musikunderhållning av Juniper Bay Gospel från Enviken. En mycket fin kväll med 
trevligt fika efteråt. 100 deltagare. 
 

5. Genomgång av planerade möten och aktiviteter under sommaren 2022. 
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13 Juli kl 13. 80+ aktivitet  Utflykt med Örjan Hamrin. Staden som försvann. Fika på 
Staberg.  Ansvarig: Torsten Hedbom. Medhjälpare ? 
Medlemsmöte 10 augusti. Underhållning. Duo Dialog. Wallmanssalen. Ansvarig: 
Birgitta Gradén. Medhjälpare? 
Aktivitet 15 augusti: Sensommarutflykt till Carl Larssongården. Ansvarig: Kerstin 
Wåghäll. Medhjälp: Hanne Hedin 
 

6. Planering av höstens möten och aktiviteter 
Medlemsmöte 14 september. Mats Åberg. I huvudet på en korsordskonstruktör. 
Ansvarig: Stina Karlsson. Medhjälpare: Hanne Hedin 
Aktivitet 13 september.  Besök på Hjälpmedelcentralen i Borlänge. Ansvarig: Birgitta 
Gradén. 
Medlemsmöte 12 oktober. Tina Berg m fl Fallolyckor. Kristinegården. Ansvarig: 
Birgitta Gradén. Medhjälp: Stina Karlsson 
Aktivitet oktober: Tradjazzkväll. Ansvarig Torsten Hedbom. Medhjälp? 
Medlemsmöte 9 november: ”Ord och många visor” Esbjörs Christina Warg. 
Ansvarig: Stina Karlsson. Medhjälpare: Kerstin Wåghäll  
Aktivitet november: Besök på Bergslagssalongerna med lunch (ej klart). Ansvarig: 
Kjerstin Wåghäll. Medhjälp? 
Medlemsmöte 14 december? Lucia. Ansvarig Hanne Hedin 
Aktivitet 6 december: Besök på Medicinskhistoriska Museet. Nisserska huset. 
Ansvarig Birgitta Gradén Medhjälp: 

 
7. Genomgång av ansvariga och medhjälpare för aktiviteter och möten.  

 
8. Sommarutflykt för 80+ medlemmar 

Angående sommarutflykten för våra 80+ medlemmar har ordförande beslutat att vi 
skall bjuda på fika. 

 
9. Gemensamma luncher  

Gemensamma luncher återupptas på Gamla Elverket from 2 september och 
därefter första fredagen i månaden. 

 
10. Möte med styrelsen och övriga kommittéordförande 

26 april hölls ett gemensamt möte för kommittéordförande och styrelsen på 
Carianna. Hanne Hedin representerade vår kommitté. Vi fick information om de 
olika kommittéers kommande aktiviteter och styrelsens planering för föreningen. 

 
11. Möte med nya medlemmar 

27 april var det möte för nya medlemmar med information från ordförande och de 
olika kommittéerna. Kerstin Wåghäll representerade vår kommitté 
 

12.  Möte med förbundsledningen 
30 maj hade distriktet möte med förbundsledningen på Geschworner gården. 
Eftersom vår förening var värd fanns möjlighet att ta med representanter för 
kommittéerna. Birgitta Gradén representerade programkommittén  

 
13. Nästa möte 

Tisdag 16 augusti kl 14.00 i föreningens lokaler i Stadshotellet. 
 

 Hanne Hedin 


