
Minnesanteckningar nr 3:2017 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 3 augusti 2017 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

Närvarande:  Gunnar Helgesson, 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 Resa I Martin Luthers fotspår 

o Skogskyrkogården mm 

o Gårdar och Lin i Hälsingland 

o Adelborgs museum mm Gagnef 

o Hemlig resa 

o Opera i Vattnäs 

o Örebro – båt och guidning i Wadköping 

 

 

- Kommande/planerade resor 2017 

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 10 februari - Glada Änkan på Kungliga Operan i Stockholm 

o 25/5-1/6 - En rundresa i grannlandet Finland 

 
 

 Bokningsläget 

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

samtliga resor.  

 

 

 



 Resultatuppföljning 

Resultatuppföljningen för genomförda resor hittills i år visar på ett positivt 

resultat totalt för samtliga resor.. Vi har dock ett par resor som 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 

           Gemensamma rutiner för Resekommittén 

- Betalningsdag, t ex tre veckor innan avresa. I vissa fall erläggs en 

anmälningsavgift. 

- Avbokningsregler – återbetalning (t ex hel återbetalning, delåterbeetalning 

eller ingen återbetalning). Ingalill tittar över reglerna till nästa möte. 

- Arbetssätt – är det bra som det är eller behöver vi ändra på något? Inga 

önskemål om förändringar framkom. 

 

 Personalfrågor 

- Verksamhetsansvarig Ingalill ställer inte upp för omval till nästkommande 

verksamhetsår men stannar i Resekommittén. 

- Ingegärd Mellqvist liksom Eva Önneby har lämnat önskemål om att avgå från 

Resekommittén. 

Detta innebär att uppdraget som verksamhetsansvarig är vakant liksom en vakant 

reseansvarig. Ingalill kommer att meddela valberedningen detta. 

  

 Kommande resor i MedlemsNytt 2017:3  

- Kommande MedlemsNytt 2017:3 med manusstopp den 10 augusti utkommer 

under vecka 35 (28/8-1/9), i denna utgåva bör de återstående resorna för 

hösten 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 2017:4 har manusstopp den 

2 november och utkommer under vecka 47 (20 – 24/11). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 3 mig tillhanda SENAST söndagen den 6 

augusti eftersom manusstopp är redan den 10 augusti.  
 

 Nästa möte  

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

2 november. Vi äter en gemensam lunch efter mötet. 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag. 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


