
 
 

Minnesanteckningar från 

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 23 oktober 2014 

Tid: kl 10.00 – 12.00 

 

Plats: SPF Expedition 

 

Närvarande:  Ruth Trued, Gunnar Helgesson, Stig Olsson, Sylvia Lomaeus och Ingalill 

Bergvall. 

Styrelserepresentant – Bengt Ahlstrand. 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte  

-Gunnar H hade deltagit i mötet i Rankhyttan med verksamhetsansvariga och 

styrelsen. 

-Ingalill har deltagit i möte med arbetsgrupp för nya anmälningsrutiner, 

konferens för distriktets resesamordnare på Lerdalshöjden  samt vid 

informationsmötet för nya SPF-medlemmar. 

  

 Bokningsläget 

Musikalen familjen Addams mötte ett mycket svalt intresse och har avbokats 

utan kostnader. Resa till Svenska teatern i Helsingfors och musikalen Mamma Mia 

genomförs med ca 30 deltagare. I övrigt är det fullt på annonserade resor. 

 

 Ekonomiuppföljning per resa 

Kommer att skickas ut när resultatet tagits fram. 

 

 Ändring av anmälningsrutinen till bl a resor  

De nya rutinerna kommer främst att beröra expeditionspersonalen och 

respektive reseledare. Rutinerna införs när expeditionspersonalen har utbildats 

och expeditionens dator har uppdaterats.  

 

 Kommande resor  

I kommande SPF-Nytt 2014:4 annonseras följande resor: 

-Statsteatern Stockholm, Karl Gerhard med Rickard Wolf (annonseras även på 

webbsidan och via gruppmail). 

-Ölprovning på Oppigårds Bryggeri 

-Inlandsbanan 

-Skottland med tattoo 

-Vinresa till Pfalz och Alsace 

På grund av skidVM beslöts att inte arrangera någon resa i februari. 



 
 

Nästa SPF-Nytt 2015:1 utkommer 3-5 mars med manusstopp 12 februari, vilket 

innebär att resor tom juni månad måste vara med. 

Nästkommande SPF-Nytt 2015:2 utkommer 26-28 maj med manusstopp 7 maj, 

vilket innebär att resor tom oktober månad måste vara med.  

Vi måste sträva efter att alla resor i första hand kommer med i SPF Nytt. 

Endast i undantagsfall ska vi använda webbsidan och gruppmail som första 

annonsering. 

 

 Nya uppdaterade riktlinjer för: 

- Riktlinjer för ansökan om bidrag till kurs eller resa 

- Anvisningar för kostnadsersättning 

- Principer vid uppvaktningar i SPF Falubygden  

- Vad gör verksamhetsansvariga 

- Räkning SPF 

 

 Utlägg 

De som har gjorda utlägg för SPFs räkning och vill ha ersättning ska senast den 9 

december 2014 inkomma med räkning. 

 

 Inkomna fakturor 

Samtliga inkommande fakturor ska adresseras till SPF Falubygden, Trotzgatan 

35 Falun. Inga fakturor ska gå hem till enskilda medarbetare. Fakturan ska även 

märkas med beställarens namn. Alla eventuella utlägg under en resa ska 

faktureras, dvs inga kontantutlägg ska förekomma annat än i undantagsfall.  

 

 Överskott  

När vi anordnar en egen resa (dagsresa) eller anlitar en arrangör (resa med 

övernattning) har vi inte mandat att ”bjuda på något extra” t ex vin om det inte 

för denna specifika resa finns ett överskott att ta av. Att Resekommittén har 

ett stort överskott har i detta sammanhang ingen betydelse. Men vet vi att t ex 

en resa kommer att ge ett överskott är det ok att ge något extra. 

 

 Tilläggstext i SPF-Nytt  

-När en resa har annonserats på webbsidan och genom gruppmail ska detta 

framgå av texten i SPF-Nytt, dvs att ”resan har tidigare annonserats på 

föreningens webbsida och via gruppmail”. 

-När vi har resor med övernattning ska arrangörens namn framgå tydligt i texten 

i SPF-Nytt samt på webbsidan och i gruppmailet. 

 

 Namnbyte 

SPF Falubygden byter namn fr o m 2015-01-01 till SPF Seniorerna Falun. 

 

 Artiklar till dagspressen 



 
 

Artiklar som ska in i en tidning skickas till Margareta Nissby som korrekturläser 

och skickar till tidningen. 

 

 Expeditionens juluppehåll 

Expeditionen håller stängt fr o m 20 december 2014 tom 6 januari 2015. 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till SPF Nytt nr 4 mig tillhanda SENAST 31 oktober 2014. 
 

 Ingalill meddelade att hon kommer att vara på resande fot under hela februari 

2015. 

 

 Nästa möte  

Torsdag den 15 januari 2015 – manusstopp den 12 februari 2015 

 

Mötet avslutades med den gemensamma årliga lunchen 
 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 
 

 
 


