
Minnesanteckningar nr 1:2018 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 25 januari 2018 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

Närvarande:  Gunnar Helgesson, Stig Olsson, Ingegärd Mellqvist, Irene Börjesson och 

Ingalill Bergvall. 

Nya kommittémedlemmar: Elsie Karlsson och Ulla Immler.  

Styrelserepresentant: Holger Freij 

 

 Alla hälsades välkomna och särskilt våra två nya medlemmar Elsie Karlsson och 

Ulla Immler. 

 

 En kort presentation, laget runt, då vi har två nya medlemmar. 

 

 Nytt från föregående möte den 19 oktober 2017 

Utförda resor sedan förra mötet. 

o TV-inspelning Hellenius Hörna på Filmhuset i Stockholm 

o Våra drömmars stad på Stadsteatern, Stockholm 

o Vår traditionsenliga julbordsresa med M/S Birka till Mariehamn 

 

- Kommande/planerade resor 2018 

o Guidad visning av Kungliga Operan samt föreställning av Glada Änkan 

o My Fair Lady på Stadsteatern, Stockholm 

o Manskören Harmonis “Caprice” med Tommy Körberg och hemlig gäst 

till en fullspäckad show i Lindesbergs Arena. 

o Taxinge slott ”Kakslottet” 

o Finlandsresa med ”de vackraste vägarna” och återresa via Höga Kusten 

(7 dgr). 

o Husbyringen 

o Gällivare tur o retur med Inlandsbanan (5 dgr). 

o Ingmarsspelen Nås 

o Hemlig resa 

o Hildas Holm i Leksand med lunchkryssning på Siljan 

o I Evert Taubes fotspår………., boende på Ljungkile Folkhögskola (5 dgr) 

o Guidad visning av Operahuset i Oslo samt föreställning 

o ABBA-muséet i Stockholm samt Chess på Svenska Teatern i 

Helsingfors 

o Årets Julbordsresa med M/S Birka till Mariehamn. Ingegärd bokar! 

 

 Bokningsläget 

Både Glada Änkan och My Fair Lady är fullbokade. 

 



 Resultatuppföljning 

Resultatet för 2017 ser bra ut och Resekommittén lämnar ett överskott. 

 

 Övrigt 

Det har framkommit önskemål om att vi ska ange antalet platser på våra resor 

när dessa annonseras i MedlemsNytt. Detta kan vi tänka på i fortsättningen. 

Det har även framkommit önskemål om att vi ska ange att vi inte kan garantera 

parkettplatser till samtliga vid teater eller konsertföreställningar. Detta 

kommer dock att anges endast i de undantagsfall när vi enbart kan erbjuda 

spridda platser. Biljetterna är alltid bokade innan vi annonserar resan och vi vet 

då att vi har t ex 50 parkettplatser. 

 

 Personalfrågor 

- Vi har nu ersättare för vakanserna i Resekommittén. Verksamhetsansvarig 

blir Elsie Karlsson som kommer att väljas vid årsmötet i februari. Ordinarie 

ledamot i kommittén blir Ulla Immler och Ingalill Bergvall. Dessa båda 

ersätter Eva Önneby som önskar avgå samt Ingegärd Mellquist som önskar 

trappa ner. 

 

 Samarbete med andra föreningar 

- Det har gått ut information på vår webbsida om en resa till Björborevyn som 

arrangeras av SPF Svärdsjö Enviken samt en resa till Grimsö viltskadecenter 

som anordnas av SPF Borlänge. 

  

 Kommande resor i MedlemsNytt 2018:1  

- Kommande MedlemsNytt 2018:1 med manusstopp den 8 februari utkommer 

under vecka 9 (27/2-4/3), i denna utgåva annonseras våra resor tom juni 

månad. Övriga resor som är beslutade eller planerade annonseras som 

”kommande resor” för att ge information. Nästa MedlemsNytt 2018:2 har 

manusstopp den 3 maj och utkommer under vecka 21 (22-27/5). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 1 mig tillhanda SENAST måndagen den 29 

januari eftersom jag kommer att vara på resande fot under tiden 4-26 februari.  
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 19 april kl 13.00-15.00, på expeditionen. Observera tiden! 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag. Ett särskilt stort tack till Ingegärd för 

kaffe och dopp. 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


