
Minnesanteckningar nr 3:2016 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 4 augusti 2016 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

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

Önneby och Ingalill Bergvall.  

 

Styrelserepresentant: Inger Ledin 

 

 Alla hälsades välkomna och vi började mötet med att sjunga för Ingegärd som 

fyllde år. 

 

 Nytt från föregående möte den 5 april 

- Utförda resor mm sedan förra mötet. 

o Konstresa till Lars Lerin 8 april 

o Björn Skifs på Göta Lejon 12 april 

o Furusundsvandring 21 maj 

o Hemlig resa 2 juni 

o Nostalgitur i Bergslagen 1 juli 

o Opera i Vattnäs Coco Chanel 9 juli  

 

- Kommande/planerade resor 2016 

o Läs & Res Gotland 8-12 augusti (Gunnar) 

o Besök hos Alice Lunds textilier och SlottsBarbro 24 augusti (Irene) 

o Författarkryssning med Jan Mårtenson 6 sept (Ingalill) 

o Vasamuséet mm i Stockholm 15 september (Stig) 

o Flodkryssning på Donau 19-25 september (Irene) 

o Författarkryssning med Roslund & Hellström 4 oktober (Ingalill) 

o Portugal 11 – 17 oktober (Ingalill) 

o Konstresa Lars Lerin Karlstad 26 oktober (Irene) 

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

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

o Lunchtrav på Romme 24 november (Ingalill) 

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

 

-  Kommande/planerade resor 2017 

o Ingegärd undersöker möjligheten till en Nyårskonsert (januari) 

o Eva undersöker möjligheten till en mässresa till Stockholmsmässan 

(februari och/eller april) 

o Stig tittar på Julmarknad i Röros (februari) 

o Ingegärd har en resa till Mauritius 27 februari – 

o Gunnar tittar på en resa till Dramaten någon gång under året 



o Gunnar planerar för en resa i Martin Luthers fotspår 2 - 8 maj 2017. 

o Eva planerar för en resa till Hälsingland 1 juni 2017 

o Gunnar planerar för en konst och kulturresa till Åland 4 – 7 sept. 

Med tanke på världsläget och att en del av våra medlemmar känner oro 

inför att ge sig iväg ut på lite längre resor beslutades att vi i större 

utsträckning håller oss till lite ”säkrare” länder om det nu finns några. 
 

 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 Stig förbereder ett 

gruppmail avseende resan till Vasamuseet mm i Stockholm där intresset varit 

svalt. 

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

           glädjande. 

 

 Avbokningsregler 

Våra avbokningsregler som finns angivna både på webben och i MedlemsNytt ska 

gälla, dvs den som avbokar får stå för de fasta kostnaderna om platsen inte kan 

ersättas av annan person. 

 

 Rutiner vid reseansvariges akuta sjukdom 

Finns någon backup att tillgå när någon reseansvarig blir akut sjuk? Frågan 

diskuterades och det är något att tänka på om olyckan är framme. 

 

 Webbanmälan 

- Beslutades att tacka ja till Pers erbjudande om en särskild genomgång av hur 

man kan jobba med Excel, enligt Irene är det aktuellt någon gång i november. 

 

 Resultatuppföljning 

Deltagarförteckning skickas till kassören. Kassören behöver ha listan när 

inbetalningarna börjar komma in. 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 inbetalningskort 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. 

 

 Övrigt 

Den 12 oktober har VikingLine och Tobbes resor ett frukostmöte på 

Scandic Hotel i Borlänge kl 08.30-10.30. De presenterar då sina 

kryssningar samt resor med intressanta utflyktsmål för seniorföreningar. 

Kostnad – gratis och frukost ingår. Ingegärd och Eva närvarar. 

 

 

 



 Kommande resor i MedlemsNytt 2016:3  

- Nästa MedlemsNytt 2016:3 med manusstopp den 18 augusti utkommer under 

vecka 36 (5-9 september), i denna utgåva bör resor tom januari och möjligen 

även februari finnas med. De resor som är beslutade annonseras som 

”kommande resor” för att ge information. Vi måste sträva efter att alla resor 

som är planerbara kommer med i MedlemsNytt. Nästa MedlemsNytt 2016:4 

utkommer under vecka 47 (21-25 november). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 3 mig tillhanda SENAST fredagen den 12 

augusti 2016. 
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 6 oktober kl 10.00-12.00, på expeditionen, efter mötet äter vi en 

gemensam lunch. Manusstoppet är den 3 november. 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag och ett stort grattis till Ingegärd som 

fyllde år samt ett särskilt tack för hennes utomordentliga service med att 

servera oss kaffe 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


