
 
 

SPF-Falubygden 

Resekommittén 

Minnesanteckningar från resekommitténs möte 2014-07-31 
 

 

Närvarande: Ingegärd Mellqvist, Gunnar Helgesson, Ruth Trued, Stig Olsson, Sylvia 

Lomaeus, Ingalill Bergvall 

Styrelserepresentant – Bo Bävertoft 

Adjungerad: Lars Jalkevik 

  

Ingalill hälsade de närvarande välkomna och speciellt välkommen till Bo och Lars. 

 

Lars Jalkevik har framfört önskemål om att anordna pop- och rock-resor under 

Resekommitténs ordinarie verksamhet. Beslöts att Lars undersöker vad som är på gång och 

återkommer med manus för en test-resa i liten skala, dvs för 9 personer och hyr en minibuss 

för transporten. Bo Bävertoft undersöker ansvarsfrågan avseende transporten och återkommer 

till Resekommittén i ärendet. 

 

Bokningsläget – lite trögt för vissa resor. 

 

Diskuterades att bokning via e-post borde resultera i ett svar från expeditionen att anmälan 

mottagits och att anmälaren kommer med på önskad resa eller är uppsatt som reserv. 

 

Speciella händelser sedan förra mötet? 

- Slovakien, endast 5 deltagare som anslöt till en resa med PRO Sollentuna och 

SPF Mälarhöjden. Resan gick 9-15 maj. 

- Skagen, resan blev av trots ett lågt deltagarantal (ca 20). Gunnar H tog över 

reseansvaret från Gunnar T. 

- Lyxkryssningen på Östersjön, endast 10 deltagare åkte iväg 

- Stjärnkväll på Trystorps slott, 50 biljetter var bokade men endast 25 personer 

deltog vilket resulterade i en förlust. 

- Opera på Skäret, resan inställd då endast 14 SPFare visadt intresse. Biljetterna 

gick att avboka utan kostnad. 

 

En förfrågan har inkommit från CK:s resor om att arrangera en resa till Skagen och en till 

Island år 2015. Beslutades att det är för tidigt då en resa till Skagen genomfördes i juni och en 

resa till Island genomförs av distriktet i september samt att vi hade en resa till Island 2012. 

 

En planering av kommande resor år 2015 

Flerdagsresor 

 Berlin i april (Gunnar) 

 Schweiz med Glaciärexpressen (Ingalill) 

 Inlandsbanan juni-juli (Stig o Sylvia) 

 Skottland med tattoo augusti (Ingegärd) 

 Vinresa med Fjärdingen 22-29 september (Ruth) 

 Madeira vintern 2015-2016 (Ruth) 



 
 

 

 

 

 

Dagsresor 

 ”Kalles sandlåda” i Sellnäs (en ”gubbresa”) (Stig) 

 ”Tjejresa” (Ingegärd/Sylvia) 

 En konstrunda med bl a Ockelbo (Gunnar) 

 

Resor till SPF NYTT 2014-3. 

Hösten 2014 – Pop- och rock-konsert (Lars J) 

27-29 oktober – Musikalen Mamma Mia på Svenska Teatern i Helsingfors (Ruth) 

15 november – Opera Don Giovanni på Kungliga Operan i Stockholm (Gunnar) 

3-4 december – Julbordsresa med m/s Birka, 100 platser (Ingegärd/Sylvia) 

31 januari 2015 – Musikalen Familjen Addams på Cirkus i Stockholm (Ingalill) 

En blänkare med kommande resor 2015, Berlin samt någon ytterligare resa som kommer att 

annonseras i SPF NYTT 2014-4. 

 

Manusstopp torsdagen den 14 augusti men Ingalill vill ha manus senast den 10 augusti. 

 

Nästa möte: Torsdag den 23 oktober kl 10 – 12 på expeditionen. 

 

Mötet avslutades. 

 

Ingalill Bergvall / Verksamhetsansvarig 

 

  

 

 

 
 


