
Minnesanteckningar nr 2:2016 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 5 april 2016 

 
Tid:  kl 09.30 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

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

Önneby och Ingalill Bergvall.. 

 

Styrelserepresentant: Inger Ledin, kassör Holger Freij. 

 

Övriga: Per Börjesson närvarade under del av mötet för att visa oss hur vi administrerar 

delar av rutinen för webbanmälan. 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte den 21 jan 

- Utförda resor mm sedan förra mötet. 

o Det tredje besöket hos konstnär Lennart Sand i Solarvet 

o Ett besök hos Lars Lerins konstmuseum i Karlstad 

o Föreläsning om Gotland, en förberedelse inför Gotlandsresan vecka 32 

2016. 

 

- Kommande/planerade resor 2016 

o Återstår två besök hos Lars Lerins konstmuseum i Karlstad 8 april 

(Gunnar) och den 26 oktober (Irene) 

o Björn Skifs på Göta Lejon 12 april (Ingalill) och ytterligare ett besök 

den 6 december (Eva) 

o Furusundsvandring 21 maj (Stig) 

o Hemlig resa 2 juni (Gunnar) 

o Nostalgiresa i Bergslagen 1 juli (Stig) 

o Opera i Vattnäs, Coco Chanel 9 juli (Ingegärd) 

o Gotland vecka 32 augusti (Gunnar) 

o Besök hos Alice Lunds Textilier i Borlänge mm 24 aug (Irene) 

o Eventuellt Wasamuséet mm i Stockholm ? september (Stig) 

o Flodkryssning på Donau 19-25 september (Irene) 

o Författarresa på VikingLine 4 oktober, preliminärbokad  (Ingalill) 

o Portugal 11 – 17 oktober (Ingalill) 

o SPA-resa Estland 30/10-7/11 (Ingalill) 

o Fantomen på Operan på Cirkus i Stockholm 19 november (Ingalill) 

o Julbordsresa med m/s Birka 30 nov-1 dec (Ingegärd, Irene) 

 

-  Kommande/planerade resor 2017 



o Ingegärd arbetar med att ta fram ett förslag på en två-veckors resa 

till Mauritius. Ingegärd redogjorde för hur långt planerna har kommit. 

o Gunnar planerar för en resa i Martin Luthers fotspår 4-9 maj 2017. 

o Irene undersöker en resa till Moskva också under 2017. 
 

 Bokningsläget 

Bokningsläget är i stort sett bra för de resor som hittills har annonserats. Det 

finns platser kvar till några av våra resor. Beslutades att Ingalill skriver ett 

underlag för ett gruppmail avseende dessa resor.  

           Några resor har dubblerats och i ett par fall även tredubblats, vilket är mycket 

           glädjande. 

 

 Webbanmälan 

- Vår nya anmälningsrutin via webben har i stort sett fungerat bra men har 

dock haft vissa problem. 

- Det finns en osäkerhet bland våra medlemmar som fortfarande anmäler sig 

via expeditionen. Vid styrelsemötet beslöts även att låta medlemmar som 

känner ett behov av att lära sig att hantera webbanmälan att komma till 

expeditionen och testa anmälan till Tjotahejti-resan. Erbjudandet gav dock 

mycket litet gensvar, endast två nappade på erbjudandet. 

- Per Börjesson visade oss bl a hur man tar fram anmälningslistorna. Beslutades 

att tacka ja till Pers erbjudande om en särskild genomgång av hur man kan 

jobba med Excel.  

 

 Betalningsrutinen för resor 

 Vi har nu infört en anmälningsavgift för de lite dyrare resor och där SPF 

ligger ute med t ex förhandsbetalda konsertbiljetter. Några klagomål på 

denna nya betalningsrutin har inte nått Resekommittén utan tvärt om 

verkar många acceptera en anmälningsavgift. 

 

 Resultatuppföljning 

Deltagarförteckning skickas till kassören. Vi ska upprätta en rutin för den 

ekonomiska uppföljningen tillsammans med kassören. Varje reseledare 

kontaktar kassören någon vecka innan resan och hör efter om alla har 

betalat. Detta nog så viktigt nu när vi inte längre skickar ut inbetalnings-

kort utan varje resenär får endast uppgifterna om betalningar via mail. 

Om det saknas någon inbetalning kontaktar reseledaren denna person för 

att höra så inget missförstånd föreligger 

 

 Busskyltar 

Stig har fixat skyltar med SPFs logga, en per reseledare, som vi tar med   

på våra resor och placeras i framrutan på bussen. 

 

 

 



 Kommande resor i MedlemsNytt 2016:2  

Nästa MedlemsNytt 2016:2 med manusstopp den 5 maj utkommer under vecka 

21, i denna utgåva bör resor tom september månad vara med. De resor som är 

planerade under 2016 annonseras som ”kommande resor” för att ge information. 

Vi måste sträva efter att alla resor som är planerbara kommer med i 

MedlemsNytt. Endast i undantagsfall ska vi använda webbsidan och gruppmail som 

första alternativ till annonsering. 

 

 Övrigt 

- Vi har ett samarbete mellan föreningarna inom Distriktet för att hjälpas åt 

att fylla våra resor. Ingalill ser till att de resor som vi vill ha hjälp med läggs 

ut på distriktets webbplats. 

- Vi har ju en ny påstigningsplats, Resecentrum. De tidigare hållplatserna 

behålls tills vidare men vissa bör få en mer detaljerad beskrivning i 

bekräftelsedokumentet, t ex Knoppen, hållplats Linnévägen samt Promenaden 

19. Britsarvsgården Seminariegatan. 

- Ett extra årsmöte kommer att hållas den 13 april kl 13.30 i anslutning till 

ordinarie månadsmöte för kompletterande val av bl a kassör. Ny kassör 

förväntas bli Holger Freij. 

- Det kommer att hållas ett möte med verksamhetsansvariga tisdagen den 19 

april. Gunnar Helgesson deltar. 

- I samband med månadsmötet den 13 april kommer nya SPF-medlemmar att 

inbjudas och från varje verksamhetsområde kommer någon att informera om 

verksamheten. Stig Olsson deltar. 

- Dinners Restaurang har öppnat nytt i Enköping. Dinners lämnade Ekolskrog 

men har alltså byggt nytt vid infarten till Enköping från Sala-hållet. Det gör 

att vi kan ha ett fikastopp när vi har varit i Stockholm. De håller öppet till 

21-22 beroende på veckodag. Tel.nr: 0171-533 77, e-mail: 

enkoping@dinners.se. Vårat bokningsnummer är samma som tidigare, dvs 

10430. 

- Höstnumret av MedlemsNytt, dvs nr 3:2016 senareläggs en vecka. Det 

innebär manusstopp den 18 augusti samt distribution till läsarna fr o m den 5 

september. 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 2 mig tillhanda SENAST tisdagen den 26 

april 2016. 
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 4 augusti kl 10.00-12.00, på expeditionen. Manusstoppet är den 18 

augusti. 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag och ett särskilt tack riktades till 

Ingegärd för hennes utomordentliga service med att servera oss kaffe. 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 

mailto:enkoping@dinners.se

