
 

 

Minnesanteckningar från SPF Programkommitténs sammanträde nr 3-2017. 

Plats: SPFs kansli 

Datum: 10 april 

Närvarande: Karin Malmgren, Håkan Romlin, Kerstin Wåghäll, Ingegerd Mellquist, 

 Hanne Hedin, Lena Billing, Herbert Carlén. 

1. Mötet öppnas av Karin som hälsar alla välkomna med ett speciellt välkommen till 

 styrelsen representant Herbert Carlén. 

 

2. Herbert informerar om att KPR framöver kommer att ligga direkt under 

 kommunstyrelsen. Föreningen får därmed en helt annan möjlighet att driva 

 pensionsfrågor, busslinjer, pensionärsbiljetter m m. 

 

3. Vårens program. 

a. Daily Spots visning 15/3 ställdes in pga för få anmälda. 

b. Daniels Sven Olsson drog ett stort antal intresserade och gav oss alla en inblick i Faluns 

 historia under stormaktstiden. 

c. Föreläsningen tillsammans med Studiekommittén och Vuxenskolan om KOL den 20/4 

 med professor Margareta Emtner väntas dra ett stort antal besökare. 

d. Konserten med Clarinett a la Carte kommer att annonseras ut i FK den 8/5. 

e. Lunchen på Dössberget den 31/5 är så gott som klar. Kommer att mejlas ut, anmälan 

 börjar 16/5. 

 

4. Höstens program 

a. Kräftskiva, Frödingsällskapet och Återvinningscentralen under augusti-september kommer att 

finnas med i Medlems-Nytt 2017-2. 

b. I oktober finns ett förslag från Trafikkommittén – Äldre i trafiken. Karin är inbjuden till 

Trafikkommitténs möte den 9 maj för mer information. 

c. Kvällsaktivitet i oktober med ölprovning på Microbryggeriet i Falun. Håkan håller i 

 detta. 

d. Vi har fått erbjudande från Dalateatern om eftermiddagsföreställning i oktober. Lena 

 kontaktar Mats Höjer. 

e. I november föreläsning av Håkan under rubriken Vägen tillbaka 

f. En ev aktivitet tillsammans med PRO som Håkan håller i, mer information framöver. 

 Alternativt Quiz, Hanne eller i början av december. 

g. Och slutligen Lucia den 14 december. 

 

5. Nästa möte  

Den 7 augusti med lunch på Samuelsdals Pensionat. 

Under tiden jobbar vi med höstens aktiviteter och lämnar in underlag till Karin för införande i 

Medlems-Nytt nr 3 – manusstopp 10 augusti. 

Vid pennan 

 

Karin Malmgren 

Verksamhetsansvarig 


