
Minnesanteckningar nr 4:2017 från    

MÖTE MED RESEKOMMITTÉN DEN 19 oktober 2017 

 
Tid:  kl 10.00 – 12.00 

Plats:  SPF Expedition 

 

Närvarande:  Gunnar Helgesson, Stig Olsson, Eva Önneby, Ingegärd Mellqvist, Irene 

Börjesson och Ingalill Bergvall.  

Styrelserepresentant: Holger Freij 

 

 Alla hälsades välkomna. 

 

 Nytt från föregående möte den 3 augusti 2017 

Utförda resor sedan förra mötet. 

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 med Rosella och Herman Lindqvist 

 

 

- Kommande resor 2017 

o TV-inspelning av Hellenius Hörna på Filmhuset, Stockholm 

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 13 mars – My Fair Lady på Stadsteatern, Stockholm 

o 7 april - Caprice med manskören Harmoni i Lindesberg 

o Maj? – Flygmuseum Västerås, bilmuseum Köping samt Åsby Hem och 

Trädgård 

o 25/5-1/6 - En rundresa i grannlandet Finland (7 dgr) 

o Vecka 26 – Gällivare ToR med Inlandsbanan (5 dgr) 

o Juli – Hemlig Resa 

o Juli – Hjälmare Kanal 

o Augusti – Bohuslän med Ljungkile Folkhögskola (5 dgr) 

o Augusti – Hildas Holm, Leksand + Lunchkryssning på Siljan 

o Sept – Opera i Oslo 

o Okt/nov – CHESS på Svenska Teatern Helsingfors + ABBA-museet 

Stockholm 

o Julbordsresa med M/S Birka 



 Bokningsläget 

Bokningsläget för annonserade resor har varit fantastiskt bra. Det är fullbokat 

på samtliga resor.  

Under 2017 kommer vi att ha genomfört 22 resor. En blandning av korta och 

långa resor, inom och utom Sverige. Det är lika många som året innan. 

 

 Resultatuppföljning 

Resultatuppföljningen för genomförda resor hittills i år visar på ett positivt 

resultat totalt för samtliga resor. 

 

 Övrigt 

Ingalill har deltagit i ett lunchmöte med verksamhetsansvariga och styrelsen. 

 

 Personalfrågor 

- Gunnar har lyckats värva en ersättare till Resekommittén. Det är Ulla Immler, 

hon har bakgrund i Dalarnas Guideförening och guidar vid Falu Gruva. Det 

innebär nu att uppdraget som verksamhetsansvarig är vakant. Ingegärd 

Mellqvist kvarstår under en övergångsperiod och Eva Önneby står kvar som 

vikarie.  

  

 Kommande resor i MedlemsNytt 2017:4  

- Kommande MedlemsNytt 2017:4 med manusstopp den 2 november utkommer 

under vecka 47 (20-24/11), i denna utgåva annonseras endast två resor. 

Övriga resor som är beslutade eller planerade annonseras som ”kommande 

resor” för att ge information. Nästa MedlemsNytt 2018:1 har manusstopp den 

8 februari och utkommer under vecka 9 (27/2-4/3). 

 

 Manus till Ingalill 

Samtliga manus till MedlemsNytt nr 4 mig tillhanda SENAST måndagen den 30 

oktober eftersom manusstopp är redan den 2 november.  
 

 Nästa möte  

Torsdagen den 25 januari kl 10.00-12.00, på expeditionen. Manusstoppet är den 8 

februari och eftersom Ingalill befinner sig på resande fot fr o m den 4 februari 

blir mötet lite tidigare. 

 

 Ingalill tackade de närvarande för idag och vi fortsatte med årets gemensamma 

lunch på restaurang Sawanee. Ett stort tack även till Ingegärd för kaffe och 

Irene för dopp. 

 

Vid pennan: Ingalill Bergvall 


