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Anteckningar från möte med Programkommittén 2022-10-18 
 
Närvarande: Birgitta Gradén, Stina Karlsson, Kerstin Wåghäll, Torsten Hedbom och 
Hanne Hedin. Adjungerat Birgitta Wallman (styrelsens representant) 
 

1. Öppnande 
Hanne hälsade samtliga välkomna. 

 
2. Genomgång av genomförda aktiviteter sedan föregående möte 2021-08-16 

Aktivitet 13 september.  Besök på Hjälpmedelcentralen i Borlänge. Inställt 
eftersom hjälpmedelcentralen inte kan ta emot oss pga omorganisation och byte av 
ledning. 
Medlemsmöte 14 september. Mats Åberg. I huvudet på en korsordskonstruktör. 
Mats Åberg är även känd som kyrkomusiker, organist och drivande bakom ett nytt 
orgelbygge i Kristine kyrka. Det blev ett intressant möte där vi invigdes i hur en 
korsordskonstruktör tänker och vilka skrivna och oskrivna regler som finns. Fika 
efteråt med försäljning av korsordsböcker. 90 deltagare.  
Medlemsmöte 12 oktober. Ulrika Hellmo m fl från Falu Kommun Fallolyckor. 
Kristinegården. Det handlade både om förebyggande av fallolyckor och vad man 
gör om olyckan i alla fall är framme. Det blev även tid för många frågor från 
deltagarna som var 45 till antalet 
 

3. Genomgång av planerade möten och aktiviteter hösten 2022. 
Aktivitet 27 oktober: Tradjazzkväll med Blendas orkester och servering av soppa, 
bröd, kaffe och kaka på Gamla Elverket. Ansvarig Torsten Hedbom. Medhjälp 
Hanne Hedin.  
Medlemsmöte 9 november: ”Ord och många visor” Esbjörs Christina Warg. 
Ansvarig: Stina Karlsson. Medhjälpare: Kerstin Wåghäll  
Aktivitet 12 november kl 16: Champagneprovning i Systembolagets butik i Falun. 
Provningsledare Stefan Linderoth. Ansvarig: Kerstin Wåghäll. 
Aktivitet 5 december kl 15-17. Bergslagsmässan. Jultallrik och underhållning med 
Ove Jansson. ” I väntan på advent”. Ansvarig: Hanne Hedin medhjälp Stina 
Karlsson. Kommer att upprepas senare i december, ev. 12/12, men inte klart i 
skrivande stund. 
Aktivitet 6 december kl 14: Besök på Medicinskhistoriska Museet. Nisserska 
huset. Ansvarig Birgitta Gradén Medhjälp: Hanne Hedin 
Medlemsmöte 14 december i Nybrokyrkan kl 16-18. Lucia med kulturskolans kör. 
Servering av glögg och Luciafika.  Ansvarig Hanne Hedin. Medhjälp alla. 

 
4. Planering av vårens möten och aktiviteter 

Medlemsmöte 11 januari: Nybrokyrkan? Anders Hanser från Hanserbio, 
radioproducent, fotograf och filmare kommer att berättar sin historie och om sina 
produktioner. Han har bl.a. varit ABBAs officiella fotograf.  Ansvarig: Hanne Hedin. 
Medhjälp? 
Aktivitet: 19 januari. Besök på Bergslagssalongerna med rundvisning 13.45. 
Kostnad 90 kr. Max 20 personer. Ansvarig: Kerstin Wåghäll. Medhjälp Torsten 
Hedbom.  Det finns möjlighet att äta lunch innan i matsalen från kl 12.45. Bord 
reserverat. Betalas på plats. Ingen anmälan till lunchen. 
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Medlemsmöte 8 februari. Årsmöte. Plats? Körsång? Fika? 
Aktivitet: 21 februari. Visning av Eco-datacenter Slaggvarpsvägen 21 på Ingarvet. 
Möjlighet till fika efteråt. Ansvarig: Kerstin Wåghäll. Medhjälp ? Max 30 personer.  
Medlemsmöte 8 mars. Nybrokyrkan? Marie Lennestig: Om häxor. Ansvarig: Stina 
Karlsson. Medhjälp: Hanne Hedin 
Aktivitet 16 mars em. Besök på Fontänhuset en ideell förening som hjälper 
personer med psykisk ohälsa att rehabiliteras. Ansvarig: Stina Karlsson. Medhjälp? 

 
5. Möte i Vallmanssalen i december med jultallrik och underhållning. 

Mötet var planerat till 1 december men kolliderade med ett planerat evenemang för 
PRO. Mötet flyttat till 5 december. Ytterligare ett möte planeras till senare i 
december med samma underhållare. Undertecknade har haft ett möte med 
husgruppens ordförande Anders Runström angående detta.  
 

6. Möte i Vallmanssalen i januari med förtäring och underhållning 
Ett möte var planerat till 9 januari med samma underhållare som 5 december, men 
med ett annat program. Styrelsen vill dock att vi istället håller mötet i december 
varför detta möte ställs in.  

 
7. Framtiden 

Undertecknade Hanne Hedin har meddelat valberedningen, att jag avgår som 
sammankallande i programkommittén efter årsmötet. Även Kerstin Wåghäll önskar 
att avgå. Stina Karlsson kvarstår ytterligare ett år. Birgitta Gradén och Torsten 
Hedbom kvarstår också. När det finns ett förslag på en kandidat till posten som 
sammankallande bör denna kallas till nästa kommitté möte. Valberedningen har fått 
arbetsbeskrivningen för kommittéarbetet och dokumentet ”Vad gör 
kommittéansvariga”. 

 
8. Nästa möte 

Tisdag 17 januari kl 14.00 i föreningens lokaler i Stadshotellet. 
 

 
 Hanne Hedin 


