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Närvarande Elsie Karlsson, verksamhetsansvarig och protokollförare

Ingalill Bergvall
Irene Börjesson
Gunnar Helgesson, anslöt i slutet av mötet
Ulla Immler
Ingegerd Mellquist
Stig Olsson
Holger Freij, styrelsens representant

1 Uppföljning beslut föregående möte Konstaterades, att den gemensamma plattformen är klar och i drift. Där finns bl a 
Checklista för resor, som tagits fram med hjälp av Ingalill och Ulla, och som ska kunna 
fungera som ett hjälpmedel för framför allt nya medlemmar i kommittén. Där laddas 
också upp Underlag för resor där information finns om vilka arrangörer som anlitats 
och förväntade intäkter och kostnader. Det som saknas är deltagarförteckning och 
påstigningsplatser etc. Frågan tas upp för vidare diskussion på kommande möten. 
Elsie påminde att hon vill ha in Underlag för resor för varje resa; ett  hjälpmedlen vid 
t ex attestering av fakturor.

2 Utförda resor
-Hildasholm + lunchkryssning på Siljan Irene Resan gick bra. Tyvärr blev det ingen guidning ombord, vilket utlovats. Gav ett 

överskott.
-I Evert Taubes fotspår Stig Mycket trevlig och lyckad resa. Ekonomin: vissa frågetecken återstår; kreditfaktura 

och 1 resenär som avbokat i sista minuten.
-Wåhlstedts jordbruk och spinneri Ulla Uppskattat besök Fyllde en dag. Gav ett litet plus.
-Stockholm/visning av konsten i 
tunnelbanan/shopping/Cinderella

Elsie Resan inställdes då deltagarantalet var för få. Svårt att säga om det berodde på 
resans innehåll, att sommaren var så varm eller tidpunkten för anmälan (utspridd på 
grund av att expeditionen är öppen endast 1 dag per vecka under 
sommarmånaderna). Ingen kostnad för SPF.
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3 Kommande/planerade/förslag resor 2018
-Opera Oslo 5-7/10 Gunnar Endast 25 deltagare. Reseskaparna, som är arrangören, vill genomföra resan ändå. 

Förorsakar inte SPF någon extra kostnad.

-Svenska Teatern Helsingfors + ABBAmuseet 6-8/11 Ingalill Fullbokad. Ger förmodligen ett litet överskott.

-Julbordsresa 29-30/11 Irene/Ingegärd Till dagsläget 46 anmälningar. Finns 4 platser.
-Stockholm, shoppingresa 6/12 Ingalill Till dagsläget 41 anmälningar. 

4
Kommande/planerade/förslag resor 2019 
och 2020
-Långsemester på solkusten 9-30/3-19 Elsie 2018:3 Till dagsläget 8 anmälningar förutom reseansvarige. Puffa i gruppmail.
-Oberammergau i Bayern 2020/juni Gunnar 2018:2 Till dagsläget 11 anmälningar. Puffa i gruppmail.
-Reseplanering 2019 Alla 2018:4 Se bilaga Reseplanering 2019_4. Manus 15/10. 

5 Övriga frågor
-Avgående ledamöter och nya ledamöter Irene Börjesson avgår fr o m nästa år; genomför dock Vin- och sparrisresan i maj. 

Ingegerd Mellquist avgår definitivt vid årsskiftet; genomför Julbordsresan i år.Stig 
flaggade för att 2019 kan bli hans sista år i kommittén. Elsie träffar en eventuell ny 
ledamot på lunch den 2 oktober. Tips på ytterligare 2 möjliga ledamöter inkom. 
Eterlyses tips på manliga kandidater.

-Styrelsens möte med kommittéansvariga 
den 27 september; frågor att ta upp?

Elsie informerade att styrelsen kallat till möte med kommittéansvariga den 27 
september. Inget speciellt att ta upp vid mötet.

-Processen MedlemsNytt
Hur fungerar processen? Bra/dåligt? Frågan bordlades på grund av tidsbrist. Tas upp 
vid kommande möte.

-Nästa möte Nästa möte blir tisdag den 22 januari 2019 kl 10.00. 
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Beslut
Mötet avslutades med gemensam lunch på restaurang Sawanee.
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