
Minnesanteckningar nr 4:2016 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 6 oktober 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: Holger Freij 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte den 4 augusti 

- Utförda resor sedan förra mötet. 

o Resa till Gotland 

o Alice Lund och SlottsBarbro 

o Författarkryssning Jan Mårtensson 

o Flodkryssning på Donau 

o Författarkryssning Roslund & Hellström 

 

- Kommande/planerade resor 2016 

o Lissabon & Alentejo (Ingalill) 

o Konstresa till Lars Lerin, resa nr 3 (Irene) 

o SPA-resa till Pärnu, Estland (Ingalill) 

o Fantomen på Operan (Ingalill) 

o Konstresa till Lars Lerin, resa nr 4 (Irene) 

o Lunchtrav på Romme (Ingalill) 

o Julbordsresa (Ingegärd + Irene) 

o Björn Skifs, resa nr 2 (Ingegärd) 

 

-  Kommande/planerade resor 2017 

o Nyårskonsert i Västerås 18 januari (Ingegärd) 

o Antikmässa, Stockholm 16 februari (Eva) 

o Vintermarknad i Röros, 20-23 februari (Stig) 

o Eventuellt Gävle med konst och kultur, mars (Gunnar)  

o Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, april (Eva) 

o Konst & Musik i Vaxholm, 25 april (Ingalill) 

o En resa i Martin Luthers fotspår 2 - 8 maj (Gunnar). 

o Skogskyrkogården-Kaknästornet-Ocean Bus, 18 maj (Ingalill). 

o En resa till Hälsingland med bl a hälsingegårdar 1 juni (Eva) 

o Hemlig resa, juli (Gunnar) 

o Geiranger & Atlanthavsvägen, Norge, augusti (Ingalill) 

o En konst och kulturresa till Åland 4 – 7 sept (Gunnar). 

o Julbordsresa med m/s Birka till Mariehamn (Ingegärd + Irene) 



Vid vårt förra möte diskuterades 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. 
 

 Bokningsläget 

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

finns platser kvar till några av våra resor. Det har inte varit samma intresse till 

årets SPA-resa vilket kan bero på att en lokal arrangör har en SPA-resa till 

Estland. Resan kommer dock att genomföras. 

Lunchtrav på Romme har inte heller visat något större intresse. Resan kommer 

dock att genomföras. 

Däremot har vi en riktigt lyckad satsning på Lars Lerins konstmuseum i Karlstad. 

Hittills har 100 medlemmar sett utställningen och det blir ytterligare två fulla 

bussar, dvs totalt 200 medlemmar. 

 

 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. Enligt styrelseprotokollet från den 12 september §175 

Beslutades att ”återbetala avgiften för deltagande i en resa eftersom synnerliga 

skäl härför föreligger”. Det framgår dock inte vilken resa som avses samt 

storleken på det återbetalda beloppet.  

 

 Webbanmälan 

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

hur man kan jobba med Excel, vi lämnade förslag på några datum i november. 

- Beslutades att - de som anmält intresse för en resa och har fått en 

reservplats kommer inte i fortsättningen att med automatik få en plats i en 

eventuell resa nr 2. Anordnas en resa nr 2 får alla anmäla sig i vanlig ordning. 

Det medför alltför mycket arbete att gå igenom reservlistan och kontakta 

samtliga för att höra om de är intresserade.  

 

 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. Ingegärd och Eva närvarar. 

Ingalill var med på Distriktets konferensresa till Mariehamn 19-20 sept. 



Möte den 17 oktober med verksamhetsansvariga. Gunnar H deltar. 

   

 Kommande resor i MedlemsNytt 2016:4  

- Kommande MedlemsNytt 2016:4 med manusstopp den 3 november utkommer 

under vecka 47 (21-25 november), i denna utgåva bör resor tom april-maj 

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 2017:1 utkommer under 

vecka 9 (28 februar – 5 mars). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 4 mig tillhanda SENAST fredagen den 21 

oktober eftersom jag därefter är på resande fot. 
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 19 januari kl 10.00-12.00, på expeditionen. Manusstoppet är den 9 

februari, men eftersom jag är bortrest från den 26 januari måste manusarna 

vara mig tillhanda senast ett par dagar efter mötet, dvs den 21 januari. 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag och ett särskilt tack som vanligt till 

Ingegärdför hennes utomordentliga service med att servera oss kaffe. 

Dagens möte avslutades med en gemensam lunch på restaurang Sawanee. 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


