
Minnesanteckningar nr 2:2017 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 27 april 2017 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

Närvarande:  Gunnar Helgesson, Ingegärd Mellqvist, Stig Olsson, Eva Önneby och Ingalill 

Bergvall.  

Styrelserepresentant: Holger Freij 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte den 6 oktober 2016 

- Utförda resor sedan förra mötet. 

o Nyårskonsert i Västerås  

o Antikmässa, Stockholm 

o Vintermarknad i Röros 

o Gävle 

o Nordiska Trädgårdar, mässa Stockholm 

o Konst och musik i Vaxholm 

 

- Kommande/planerade resor 2017 

o I Martin Luthers fotspår 

o Skogskyrkogården mm i Stockholm 

o Gårdar och Lin i Hälsingland 

o Ottilia Adelborg mm i Gagnef 

o Hemlig resa 

o Opera i Vattnäs (Kärlekskrig) 

o Örebro – båt och guidning 

o Christopher O`Regan samt Drottningholms Slottsteater 

o Kryssning Lybäck, Hamburg, Bornholm och Visby med m/s Birka 

o Geiranger och Atlanthavsvägen, Norge 

o Konst och kultur på Åland 

o Champagne samt Tyska vingårdar 

o Författarresa Rosella med Herman Lindqvist 

o Våra drömmars stad på Stadsteatern i Stockholm 

o Julbordresa (antalet platser till årets julbordsresa halveras från 100 

till 50 då intresset har avtagit) 

 

- Kommande/planerade resor 2018 

o Glada Änkan på Kungliga Operan i Stockholm 

o En rundresa i grannlandet Finland 

 
 



 Bokningsläget 

Bokningsläget för annonserade resor ser mycket bra ut. Det är i princip fullbokat 

på nästan samtliga resor.  

 

 Resultatuppföljning 

Resultatuppföljningen för genomförda resor hittills i år visar ett negativt 

resultat, främst beroende på för få anmälda till Nyårskonserten i Västerås. 

Tyvärr blev vi inte av med alla biljetter och dessa gick ej att återlämna. Även 

resan till vintermarknaden i Röros visar ett negativt resultat. 

 

 Övrigt 

- Gunnar har varit Resekommitténs representant vid ett lunchmöte med bl a 

verksamhetsansvariga på CariAnna.  

- Förslag på kommande aktivitet – ett besök i Dala Järna hos Margot och 

Tomas Holst konstgård. 

- Expeditionen har sommaröppet endast tisdagar from 20 juni (vecka 25) tom 1 

augusti (vecka 31). 

  

 Kommande resor i MedlemsNytt 2017:2  

- Kommande MedlemsNytt 2017:2 med manusstopp den 4 maj utkommer under 

vecka 21 (22/5 – 26/5), i denna utgåva bör resor tom oktober samt de resor 

som måste bokas tidigt (t ex konserter, utlandsresor mm) 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 2017:3 utkommer under vecka 35 

(28/8 – 1/9). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 2 mig tillhanda SENAST söndagen den 30 

april eftersom manusstopp är redan den 4 maj och Ingalill är bortrest 2-3 maj. 
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 3 augusti kl 10.00-12.00, på expeditionen. Manusstoppet är den 10 

augusti. 

 

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

Ingegärd för hennes utomordentliga service med att servera oss kaffe. 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


